
184

     
ن

بد
در 

د 
وا

 م
ش

رد
 گ

م   
هار

 چ
ل

ص
ف

4



185

     
ن

بد
در 

د 
وا

 م
ش

رد
 گ

م   
هار

 چ
ل

ص
ف

4

گردش مواد در بدن

4
م

هار
 چ

ل
ص

ف

مباحث مهم ترکیبی مستقل تعداد کل سؤاالت

 مقایسۀ سیاهرگ های اطراف قلب -

 فعالیت الکتریکی قلب - گردش مواد در اسفنج -

 عملکرد مغز استخوان - رگ های لنفی -

یاخته های خونی - گردش مواد در جانوران و 

بافت شناسی قلب

9 1 10 کنکور داخل و خارج 98

7 6 13 کنکور داخل و خارج 99
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بخشهایقلبورگهایمتصلبهآنوتغذیۀآن4
 

 0420 در مورد بدن فردی ایستاده و سالم، کدام گزینه صحیح است؟
1( بخش صعودی سرخرگ آئورت همانند بخش نزولی آن، از جلوی سرخرگ ششی عبور می کند.

2( قطورترین بخش بطن چپ نسبت به نازک ترین بخش آن، در سطحی باالتر قرار گرفته است.

3( بطن راست در مقایسه با بطن چپ، طناب های ارتجاعی بیشتری در دیوارۀ خود دارد.

4( دهلیز چپ برخالف دهلیز راست، سه مدخل برای ورود خون دارد.

 0421 کدام گزینه در ارتباط با سرخرگی درست است که جلویی ترین دریچۀ قلبی در ابتدای آن قرار گرفته است؟
2( توانایی ارسال خون روشن به محل دفع برخی مواد زائد را دارد. 1( در سطح خارجی خود به بزرگ سیاهرگ زبرین اتصال مستقیم دارد. 

4( خون فاقد اکسیژن را از درون مجرای خود عبور می دهد. 3( در مجاورت قوس آئورت برای نخستین بار منشعب می شود. 

 0422 کدام موارد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کنند؟
» هر رگی که در خروج خون از حفرات ............ نقش دارد، به طور قطع ............«

ب( نیمۀ چپ قلب - در ابتدای خود دریچۀ سه قطعه ای دارد. الف( نیمۀ راست قلب - حاوی خون کم اکسیژن است. 

د( پایینی قلب - در مسیر عبور خود، دو شاخه می  شود. ج( باالیی قلب - در دیوارۀ خود دریچه  هایی دارد. 

4( ج - د 3( ب - د   2( الف - ج    1( الف - ب  

 0423 کدام گزینه در رابطه با هر رگ متصل به قلب که در خون  رسانی به دست  ها و پاها نقش دارد، نادرست است؟
1( بالفاصله در مجاورت بزرگ سیاهرگ  زبرین قرار می گیرد.

2( در سمت راست منفذ سرخرگ خروجی از بطن راست، قابل مشاهده است.

3( تأمین کنندۀ نیاز خونی کوچک ترین سرخرگ های متصل به حفرات قلبی است.

4( محل اولین انشعاب آن باالتر از محل اولین انشعاب سرخرگ خارج کنندۀ خون تیرۀ قلبی است.

 0424 در بدن فردی سالم و ایستاده، هر حفرۀ قلبی که ............ در مقایسه با سایر حفرات قلبی ............
1( خون تیره را به شش ها می فرستد - الیۀ ماهیچه ای ضخیم تری دارد.

2( با قطورترین سرخرگ بدن در ارتباط است - در خون  رسانی به مغز نقش دارد.

3( با دو دریچۀ قلبی ارتباط مستقیم دارد - مدت زمان بیشتری خون را دریافت می کند.

4( با سیاهرگ های حاوی خون اکسیژن دار در ارتباط است - در سطح جلوتری قرار دارد.

 0425 چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»در یک فرد سالم، مسیری از گردش خون که در آن خون تیرۀ خروجی از قلب بالفاصله وارد شبکۀ مویرگی می شود، ............ مسیر دیگر گردش خون، ............ .«

الف( همانند - خون خروجی از قلب را پس از انجام تبادالت گازی در اندام ها، دوباره به قلب باز می گرداند.

ب( برخالف - فقط می تواند خونی را وارد ابتدای شبکۀ مویرگی کند که کربن   دی  اکسید فراوان دارد.

ج( نسبت به - فشار خون بیشتری جهت به گردش درآوردن خون نیاز دارد.

د( در مقایسه با - تعداد سیاهرگ های بیشتری را به قلب وارد می کند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0426 به طور معمول هر رگی که خون مسیر گردش ............ می کند، ............
1( عمومی را از قلب، خارج - نمی تواند در خون رسانی به شش ها نقش داشته باشد.

2( ششی را از قلب، خارج - می تواند با قطورترین حفرۀ قلبی در ارتباط باشد.

3( ششی را به قلب، وارد - نمی تواند در خارج از حفرۀ قفسۀ سینه یافت گردد.

4( عمومی را به قلب، وارد - می تواند خون تیره را از اندام  های باالیی یا پایینی قلب جمع  آوری کند.

 0427  اولین رگی که از سرخرگ آئورت منشعب می شود، دارای کدام مشخصۀ زیر نمی باشد؟
2( طی آنژیوگرافی، باز یا بسته بودن آن می تواند بررسی شود. 1( سخت شدن دیوارۀ آن، کاهش فشار خون را می تواند به همراه داشته باشد. 

4( انشعابات آن بر روی نوعی بافت پیوندی قابل مشاهده است. 3( در نهایت خون آن ها به دهلیز چپ تخلیه می شود. 

 0428 کدام گزینه عبارت زیر را مناسب کامل می کند؟
». ............ 

ً
»در دستگاه گردش خون یک فرد سالم، هر ............ قطعا

1( دریچۀ قلبی - به ماهیچۀ حفرات باالیی قلب اتصال دارد.

2( شبکۀ مویرگی - بین دو نوع رگ حاوی خون قرار گرفته است.

3( حفرۀ بطنی - خون را با فشار زیاد به سرخرگ های متصل به خود وارد می کند.

4( سرخرگ اکلیلی جدا شده از آئورت - در جلوی قلب انشعاباتی را ایجاد می کند.
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 0429 کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

1( عمل پیوند قلب در افرادی که سکتۀ قلبی کرده اند، انجام نمی گیرد. 

 باعث سکتۀ قلبی می شود.
ً
2( بسته شدن سرخرگ های اکلیلی توسط لخته قطعا

3( خون عبوری از درون قلب، به تنهایی در تأمین نیازهای تغذیه ای و تنفسی قلب مؤثر است.

4( میزان گستردگی شبکه های مویرگی گردش خون عمومی بیشتر از گردش خون ششی است.

 0430 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   خارج 99  

»در انسان، همۀ رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد می شوند ............ همه رگ هایی که به دهلیز چپ وارد می شوند ............«

1( همانند - خون اندام های باالتر یا پایین تر از قلب را دریافت می کنند.

2( برخالف - در الیۀ میانی دیوارۀ خود، یاخته های منقبض شوندۀ زیادی دارند.

3( همانند - تحت تأثیر تلمبۀ ماهیچه های اسکلتی، خون در آن ها به جریان درمی آید.

4( برخالف - ترکیب آهن دار یاخته های خونی آن ها، سهم کم تری در حمل گاز اکسیژن دارد.

دریچههایقلبی
 

 0431 کدام گزینه، در رابطه با دریچه های موجود در ابتدای سرخرگ های خروجی از بطن ها، نادرست است؟

2( دارای مدخلی کوچک تر از مدخل سایر دریچه های درون قلب هستند. 1( تعداد قطعات تشکیل دهندۀ آن ها با هم برابر است. 

4( به واسطۀ کمان های ارتجاعی به برآمدگی ماهیچه ای درون بطن، اتصال دارند. 3( نسبت به سایر دریچه های موجود در قلب، در سطح جلوتری قرار دارند. 

 0432 چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در قلب یک فرد سالم و بالغ، هر ............ است.«

الف( دریچه  ای که در اثر چین خوردگی بافت پوششی ایجاد شده است، در ارتباط با بافت پیوندی دهلیزها

ب( قسمتی از الیۀ ماهیچه ای بطن راست، قطورتر از همۀ بخش های دیوارۀ بین دو بطن

ج( دهلیز با بیش از دو سیاهرگ و هر بطن با یک سرخرگ در ارتباط مستقیم

د( بطن دارای قدرت بیشتری نسبت به دهلیزها

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0433 در بدن فردی سالم، هر دریچۀ قلبی که ............ می شود نسبت به سایر دریچه های قلبی ............

2( با طناب های ارتجاعی به دیوارۀ بطن متصل - اندازۀ بزرگ تری دارد. 1( در ابتدای انقباض بطن ها بسته - در سطح باالتری قرار گرفته است. 

4( مانع بازگشت خون تیره به دهلیز - از تعداد قطعات کم تری تشکیل شده است. 3( مانع بازگشت خون روشن به قلب - در سطح جلوتری قرار گرفته است. 

 0434 دریچۀ قلبی که در ابتدای قطور ترین سرخرگ بدن قرار گرفته است، برخالف عقبی ترین دریچۀ قلبی چه ویژگی دارد؟

2( به سمت خارج حفرۀ قلبی باز می  شود. 1( مانع بازگشت خون به درون باالترین حفرات قلب می شود. 

4( در تشکیل صداهای قلبی نقش مهمی دارد. 3( خون غنی از کربن دی اکسید را از خود عبور می دهد. 

 0435 چند مورد در ارتباط با هر دریچۀ قلبی که در تماس با خون روشن قرار می گیرد، درست است؟

ب( در انتهای استراحت ماهیچه های بطن ها، باز می شود. الف( در پی تغییر انقباض بطن چپ، باز یا بسته می شود. 

د( با کمک بافت پیوندی به دیوارۀ بطن  متصل شده است. ج( کم ترین میزان فشار را به هنگام سیستول بطنی تحمل می کند. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0436 کدام گزینه در مورد نخستین دریچۀ قلبی که در تماس با خون خروجی از هیپوفیز پیشین قرار می گیرد، صادق است؟

2( در بیشتر چرخۀ فعالیت ماهیچه های قلب، بسته است. 1( در حین انقباض ماهیچه های دهلیزها بسته می شود. 

4( در سطح پایین تری از سایر دریچه های قلبی قرار گرفته است. 3( بین دو حفرۀ قلبی واجد طناب های ارتجاعی دیده می شود. 

 0437 در قلب انسان، دریچۀ سه لختی ............ دریچۀ دولختی ............ .

2( همانند - با بسته شدن خود، صدای کوتاه تر قلب را ایجاد می کند. 1( برخالف - هنگام افزایش انقباض بطن، خون عبوری از خود را کاهش می دهد. 

4( همانند - به طور مستقیم با خون روشن در تماس است. 3( برخالف - در مجاورت گره دهلیزی - بطنی قرار گرفته است. 

 0438 کدام موارد، ویژگی مشترک همۀ دریچه های قلبی محسوب می شوند؟

الف( می توانند در جلوگیری از ورود خون به درون بطن ها نقش داشته باشند.

ب( دارای یک الیه از یاخته های پوششی با ظاهر استوانه ای شکل هستند.

ج( توسط یاخته هایی با توانایی تولید مادۀ زمینه ای، مستحکم تر می شوند.

د( می توانند به طور همزمان جریان یک طرفۀ خون را ممکن کنند.

4( الف - ج 3( ب - د  2( ج - د  1( الف - ب 
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 0439 کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست کامل می کند؟

»افزایش فشار خون در ............ موجب ............ دریچه های قلبی می شود که ............«

2( دهلیزها - بازشدن - در تماس با خون اکسیژن دار قرار می گیرند. 1( بطن ها - بازشدن -  از سه قطعۀ آویخته تشکیل شده اند. 

4( دهلیزها - بسته شدن - در تشکیل صدای گنگ و طوالنی قلب نقش دارند. 3( بطن ها - بسته شدن - در سطح باالتری از دریچه های دیگر هستند. 

 0440  با توجه به شکل زیر، کدام گزینه درست است؟

(D)
(A)

(C)

(B)

1( دریچۀ B همانند A، به واسطۀ کمان های ارتجاعی به ماهیچه های دهلیزی متصل هستند.  

2( دریچۀ C همانند D، در بخشی از چرخۀ قلبی، هم زمان با دریچۀ A باز هستند.

3( دریچۀ C همانند B، می تواند کشش طناب های ارتجاعی را تغییر دهد.

4( دریچۀ A همانند D، از بافت پوششی و پیوندی تشکیل شده است. 

صدایقلبوتشریحقلبگوسفند
 

 0441 در بدن فردی سالم، صدای ............ قلب زمانی شنیده می شود که ............

1( اول - امکان ورود خون به درون حفرات پایینی قلب وجود دارد.

2( دوم - برخی دریچه های قلبی به سمت پایین حرکت می کنند.

3( طوالنی تر - میزان کشیدگی طناب های ارتجاعی ثابت است.

4( کوتاه تر - مانعی برای بازگشت خون به حفرات باالیی قلب ایجاد می شود.

 0442  چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در چرخۀ فعالیت قلب یک فرد سالم، همزمان با شنیدن صدای طبیعی ............ غیرممکن است.«

ب( اول، خروج خون از حفرات باالیی قلب الف( اول، ورود خون به حفرات پایینی قلب 

د( دوم، خروج خون از حفرات پایینی قلب ج( دوم، ورود خون به حفرات باالیی قلب  

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0443 در چرخۀ ضربان قلب فردی سالم، کمی ............ شنیدن صدای قلبی ............

1( پیش از - تاک، دریچه های ممانعت کننده از خروج خون دهلیزها، باز می شوند.

2( پس از - گنگ، قوی ترین حفرۀ قلبی انقباض خود را آغاز می کند. 

3( پیش از - واضح، کوچک ترین حفرۀ قلبی با انقباض، خون را از خود خارج می کند. 

4( پس از - پووم، جلویی ترین دریچۀ قلبی با حرکت به سمت باال، اجازۀ عبور خون از قلب را می دهد. 

 باز هم بریم سر وقت گوسفند بیچاره و تشریح قلبش!

 0444 چه تعداد از موارد زیر در رابطه با تشریح قلب گوسفند به نادرستی بیان شده است؟

الف( نحوۀ قرارگیری رگ های اکلیلی در سطح جلویی آن برخالف سطح پشتی، به صورت مورب می باشد.

ب( جهت مشاهدۀ برآمدگی های ماهیچه ای درون بطن چپ، ابتدا دیوارۀ آئورت برش داده می شود.

ج( مدخل سرخرگ های تغذیه کنندۀ ماهیچۀ قلب در مجاورت دریچۀ سینی واقع شده است.

د( سیاهرگ های اکلیلی در سطح پشتی قلب به دهلیز راست وارد می شوند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0445 به هنگام تشریح قلب گوسفند، امکان ندارد ................ . 

 1( دریچۀ بین دو حفره در نیمه ای از قلب که پنج رگ بزرگ به آن متصل است، پایین تر از دریچۀ سه لختی قرار گرفته باشد. 

 2( برآمدگی های عضالنی و طناب های ارتجاعی در بخش هایی از جدارۀ درونی بطن راست قابل مشاهده باشند. 

 3( در سطح پشتی و شکمی، بافت چربی و رگ ها دارای رنگ روشن تری نسبت به سایر اجزای قلب  باشند. 

 4( هنگام مشاهدۀ سطح شکمی قلب، سرخرگ ها در سطحی جلوتر از سیاهرگ های آن قابل مشاهده  باشند. 

ساختاربافتیقلب
 

 0446 یاخته هایی که در تماس با مایع روان کنندۀ حرکات قلب قرار می گیرند، دارای کدام مشخصۀ زیر هستند؟

2( از سوی دیگر با خون موجود درون قلب تماس دارند. 1( به قطورترین الیۀ دیوارۀ قلب اتصال دارند. 

4( دارای خاصیت انقباض و تغییر طول خود می باشند. 3( در تشکیل الیه ای با ضخامت بیشتر از درون شامه نقش دارند.  
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4
 0447  یک الیه از دیوارۀ قلب بر روی خود برمی گردد و ساختاری را به وجود می آورد. همۀ موارد ویژگی مشترک این الیه و ساختار به وجود آمده محسوب می شوند، 

به جز ............ 

2( یاخته هایی با توانایی تولید مادۀ زمینه ای را در خود جای داده اند. 1( از یاخته هایی متصل به غشای پایه تشکیل شده اند. 

4( یاخته هایی دارند که تحت تأثیر پیام های عصبی تغییر طول می دهند. 3( دارای ضخامت کمتری از الیۀ ماهیچۀ قلب هستند. 

 0448 در ارتباط با الیه های تشکیل دهندۀ قلب، کدام گزینه صحیح بیان شده است؟
»داخلی ترین الیۀ تشکیل دهندۀ دیوارۀ قلب فردی سالم، ................ خارجی ترین الیۀ آن، ...............«

2( برخالف - ضخامت کم تری نسبت به الیۀ میانی ساختار دیوارۀ قلب دارد. 1( همانند - تنها از یک الیه متشکل از یاخته های پوششی تشکیل شده است. 

4( برخالف - در تشکیل دریچه های قلبی نقش مهمی بر عهده دارد. 3( همانند - در ساختار خود حداقل دارای یک نوع بافت پیوندی است. 

 0449 در ارتباط با بافت های دیوارۀ قلب، کدام گزینه درست است؟
1( همۀ یاخته های ماهیچه ای الیۀ میانی، به رشته های کالژن این الیه اتصال دارند.

2( همۀ الیه های متصل به الیۀ ماهیچۀ قلب، دارای یاخته های پوششی هستند.

3( همۀ یاخته های ماهیچه ای قلب، دارای خاصیت انقباض ذاتی هستند.

4( همۀ یاخته های پیوندی قلب، در بیرونی ترین الیه قرار گرفته اند.

 0450 در رابطه با نوعی بافت غیرماهیچه ای موجود در الیۀ میانی قلب، کدام گزینه صادق است؟
1( با شرکت در تمامی دریچه های دستگاه گردش خون، به افزایش استحکام آن ها کمک می کند.

2( در تشکیل بیشترین میزان حجم الیۀ میانی ساختار دیوارۀ قلب موثر است.

3( در تماس مستقیم با خون موجود درون حفرات قلب قرار می گیرد.

4( در بین یاخته های خود، فضای بین یاخته ای زیادی دارد. 

 0451 در رابطه با ساختار قلب، چند مورد درست است؟
الف( یاخته های داخلی ترین الیۀ دیوارۀ قلب، تنها توسط سرخرگ های اکلیلی تغذیه می شوند.

ب( بافت پیوندی الیۀ میانی قلب، واجد رشته هایی است که توانایی ایجاد خاصیت مقاومت دارند.

ج( نوع بافت مستحکم کنندۀ دریچه های قلبی، مشابه بافت غیرپوششی موجود در الیۀ پیراشامه است.

د( بافت متصل کنندۀ درون شامه به ماهیچۀ قلب، از یاخته هایی فاقد فضای بین یاخته ای تشکیل شده است.

4)4  3)3  2)2  1)1

 0452 با توجه به شکل زیر که ساختار قلب را نشان می دهد، کدام گزینه صحیح است؟ 
1( الیۀ A همانند D، در تماس با نوعی مایع قرار می گیرد.

2( الیۀ B همانند C، یاخته هایی با خاصیت انقباض ذاتی را بین بافت پیوندی خود جای داده است.

3( الیۀ C برخالف A، دارای الیه ای نازک از بافت پوششی است.

4( الیۀ D برخالف B، نوعی بافت پیوندی واجد رشته های کالژن اندک دارد.

ساختارماهیچۀقلب
 

 0453 کدام گزینه، در مورد ارتباط های یاخته ای در هم رفتۀ موجود در یاخته های ماهیچۀ قلبی، به درستی بیان شده است؟ 
2( در انقباض هم زمان تمام یاخته های ماهیچه ای قلب نقش دارد. 1( باعث تسریع انتشار پیام استراحت و انقباض در قلب می شود. 

4( در ساختار هر نوع ماهیچۀ واجد ظاهر مخطط قابل مشاهده است. 3( تعداد آن در هر یاخته، حداکثر دو عدد است. 

 0454  بیشترین یاخته های تشکیل دهندۀ ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب انسان، چه ویژگی دارند؟
1( برخالف یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، در شرایطی می توانند به بافت استخوانی اتصال نداشته باشند.

2( همانند یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، تنها به دنبال تحریک رشته های عصبی، منقبض می شوند.

3( همانند یاخته های ماهیچه ای صاف، می توانند در صورت عدم تحریک عصبی نیز، منقبض شوند.

4( برخالف یاخته های ماهیچه ای صاف، می توانند دارای هسته در مرکز یاخته باشند.

 0455    با توجه به ماهیچه های بدن فردی سالم، چند مورد عبارت زیر را به طور مناسب تکمیل نمی کند؟
»هر یاختۀ ماهیچه ای که ............«

الف( به صورت غیرارادی منقبض می شود، توسط رشته های بخش خودمختار دستگاه عصبی، عصب دهی می گردد.

ب( در زیر میکروسکوپ نوری به صورت مخطط دیده می شود، دارای بخشی به نام صفحات بینابینی است.

ج( در ضخیم ترین الیۀ قلب قابل مشاهده است، به صورت خود به خود به حالت انقباض در می آید.

د( بیش از یک هسته دارد، این هسته ها را در محیطی ترین قسمت خود جای داده است.

4)4  3)3  2)2  1)1
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؟4  0456 کدام گزینه، در رابطه با بخش مشخص شده در شکل مقابل، صحیح عنوان شده است؟  
1( موجب انتقال پیام انقباض بین همۀ یاخته های ماهیچه ای قلب می شود.

2( فقط در یاخته هایی که موجب تحریک خود به  خودی قلب می  شوند، وجود دارد.

3( در انقباض و استراحت همزمان یاخته های ماهیچه ای حفرات باالیی قلب نقش دارند.

4( از رشته های پروتئینی تشکیل شده است که به یاخته های قلبی ظاهر مخطط می دهند. 

شبکۀهادیقلب
 

 0457 تعداد کدام یک از موارد زیر در مقایسه با سایرین بیشتر است؟

1( تعداد دسته هایی از رشته های شبکۀ هادی قلب که با گره سینوسی - دهلیزی ارتباط مستقیم دارند.

2( تعداد دسته هایی از رشته های شبکۀ هادی قلب که پیام را به گره دهلیزی - بطنی وارد می کنند.

3( تعداد حفرات قلبی که در آن ها امکان مشاهدۀ گره های شبکۀ هادی قلب وجود دارد.

4( تعداد حفرات قلبی که رشته های خارج کنندۀ پیام از گره دهلیزی بطنی، با آن ها در ارتباط است.

 تست بعدی یه فالش بک هست به قسمت های قبلی!

 0458 حفرۀ قلبی که کم ترین میزان یاخته های مربوط به شبکۀ هادی قلب در آن مشاهده می شود، ............

2( طناب های ارتجاعی بیشتری از سایر حفرات قلبی دارد. 1( در ارتباط مستقیم با دو دریچۀ قلبی قرار می گیرد. 

4( با فعالیت انقباضی خود در ایجاد صدای اول قلب نقش مستقیم دارد. 3( در مقایسه با سایر حفرات قلبی، منافذ بیشتری برای رگ ها دارد. 

 0459 چند مورد در ارتباط با هر دسته از رشته های شبکۀ هادی قلب که با گرۀ سینوسی - دهلیزی ارتباط مستقیم دارد، صحیح است؟

ب( جهت جریان پیام تحریک در آن، می تواند به سمت چپ  باشد. الف( دارای یاخته هایی با ارتباط نزدیک و تنگاتنگ است. 

د( با هر دو گرۀ موجود در دیوارۀ پشتی دهلیز راست ارتباط دارد. ج( به طور کامل در نیمۀ باالیی قلب قرار گرفته است. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0460   در قلب یک فرد سالم، انتشار پیام انقباض ............ فقط ............ است. 

2( در ماهیچه های بطن - از طریق تارهای شبکۀ هادی امکان پذیر 1( در نیمۀ راست قلب برخالف نیمۀ چپ آن - به سمت راست 

4( به دهلیز چپ - توسط دسته تارهای دهلیزی امکان پذیر 3( از دهلیزها به بطن ها - از طریق شبکۀ هادی ممکن 

 0461 در فردی سالم، وجه مشترک همۀ یاخته های شبکۀ هادی قلب، کدام گزینه است؟

1( پیام تحریک را بالفاصله به یاختۀ بعدی منتقل می کنند.

2( به صورت خود به خودی توانایی زایش تحریکات طبیعی قلب را دارند.

3( فقط با یاخته های همین شبکه در ارتباط هستند.

4( توسط خون کوچک ترین سرخرگ های متصل به قلب تغذیه می شوند.

 0462 کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»بخشی از شبکۀ هادی قلب انسان که ............«

1( موجب شروع انقباض بطن ها از باال می شود، جریان الکتریکی را به سمت نوک بطن ها منتقل می کند.

2( از دیوارۀ بین دهلیزها عبور می کند، از گرۀ موجود در دیوارۀ پشتی دهلیز راست انشعاب گرفته است.

3( از دهلیز چپ به بطن چپ وارد می شود، توسط رگ های اکلیلی تغذیه می شود.

4( مسیرهای بین گرهی را ایجاد می کند، در دو حفرۀ قلبی دیده می شود.

 0463 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

» در قلب فردی سالم، ............ در مقایسه با ............«

1( گره ضربان ساز - گرۀ دیگر، اندازۀ کوچک تری دارد.

2( رشته های منتقل کننده پیام به بطن ها - رشته های منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ، گسترده تر هستند.

3( نوک بطن ها - سایر قسمت های آن، دیرتر پیام مربوط به تحریک ماهیچۀ قلب را دریافت می کند.

4( انتقال پیام از گره دوم به دیوارۀ بطن ها - انتقال پیام از گره اول به گره دوم، با سرعت بیشتری انجام می شود.

 0464 در قلب یک فرد سالم و بالغ، ............ برخالف ............ 

1( رشته ها ی شبکۀ هادی - گره های آن، در سراسر الیۀ میانی قلب به صورت پراکنده یافت می شود.

2( رشته های منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ - رشته های بین گرهی، در دو حفرۀ قلبی مشاهده می شوند.

3( گره ضربان ساز - گره دهلیزی بطنی، در دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار دارد.

4( رشته های خارج کنندۀ پیام از گره دوم - رشته های منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ، منشعب می شوند.
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 0465   در بدن فردی سالم، وجه ............ گره های شبکۀ هادی قلب در این است که ............

1( اشتراک - هر دو، تکانه های طبیعی قلب را شروع می کنند.

2( تمایز - گره کوچک تر، فاصلۀ کمتری از عقبی ترین دریچۀ قلبی دارد.

3( تمایز - گره بزرگ تر، در سطح پایین تری از گرۀ دیگر قرار گرفته است.

4( اشتراک - هر دو، در الیۀ درون شامه دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار گرفته اند.

 0466 با توجه به بخش های مشخص شده در شکل زیر، چند مورد به درستی بیان شده اند؟ 

(A)

(B)

(D)

(H)

الف( انتشار پیام از بخش D به بخش بعدی نسبت به انتشار پیام از بخش A، با سرعت کم تری رخ می دهد. 

ب( ورود جریان الکتریکی به حفرات بزرگ تر قلب تنها از طریق بخش B امکان پذیر است.

ج( بخش A تحت تأثیر فعالیت یاخته های عصبی، انقباض خود را شروع می کند.

د( بخش H در ایجاد موج P در الکتروکاردیوگرام نقش دارد. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

چرخۀضربانقلبوبروندهقلبی
 

 0467 در مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب که ............ غیرممکن است.
2( حجم خون درون بطن ها در حال افزایش است، ورود خون به قلب 1( خون فقط به برخی حفرات قلب وارد می شود، خروج خون از قلب  

4( خون در حال ورود به دهلیزها می باشد، ورود خون به درون حفرات پایینی قلب  3( خون از دهلیزها به صورت غیرفعال خارج می شود، خروج خون از بطن ها 

 0468 در بخشی از چرخۀ ضربان قلب فرد سالم و در حال استراحت که خون در حال تجمع درون دهلیزها می باشد؛ ممکن نیست ............
2( حجم کلی خون موجود درون قلب در حال کاهش باشد. 1( دریچه های موجود در ابتدای سرخرگ ها باز شوند. 

4( ماهیچه های کوچک ترین حفرات قلبی، منقبض شوند. 3( حجم خون موجود در بطن ها کاهش یابد. 

 0469  امکان بروز کدام یک از موارد زیر در بخشی از چرخۀ ضربان قلب که خون در حال ورود به سرخرگ آئورت می باشد، وجود دارد؟
2( حرکت دریچه های بین دو حفرۀ قلبی مختلف به سمت باال 1( ثابت ماندن حجم خون موجود در دهلیزها 

4( شنیده شدن صدای قلبی با کمک گوشی پزشکی 3( انقباض ضخیم ترین بخش ماهیچۀ قلب 

 ............ 
ً
 0470 در هر مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که ............ لزوما

1( بیشتر از سایر مراحل به طول می انجامد - حجم خون درون قلب در حال کاهش است. 

2( بسیار زودگذر می باشد - خون در نتیجۀ مصرف ATP از حفرات باالیی قلب خارج می شود.

3( خون فقط به برخی از حفرات ساختار قلب وارد می شود - خروج خون از قلب غیرممکن است.

4( کم تر از نیمی از چرخۀ ضربان را شامل می شود - حجم خون حفرات پایینی قلب کاهش می یابد.

 0471 کدام گزینه عبارت زیر را بهتر از سایر گزینه ها تکمیل می کند؟
»در بدن فردی سالم و در حال استراحت، در بیشتر مدت زمان هر چرخۀ ضربان قلب ............«

2( حجم خون درون بطن ها در حال کاهش است. 1( دریچه های بین دهلیزها و بطن ها باز هستند. 

4( خون در حال خروج از تمامی حفرات قلب است. 3( ماهیچه های دیوارۀ بطن ها در حال انقباض هستند. 

 0472 هرگاه در اثر جمع شدن دیوارۀ کشسان سرخرگ ها، خون به جلو رانده شود، امکان ندارد ............ .
2( این فعالیت در هنگام انبساط کل ماهیچه های قلبی رخ دهد. 1( این فعالیت موجب منقطع شدن حرکت خون در هنگام دیاستول قلب  شود. 

4( خون درون قلب در حال افزایش باشد. 3( دریچه های دولختی و سه لختی قلب باز باشند. 

............ 
ً
 0473 در هر چرخۀ ضربان قلب در بدن فردی سالم و در حال استراحت، همۀ حجم خونی که ............ می شود، قطعا

2( در بطن ها دیده - حین سیستول دهلیزی وارد آن ها شده است. 1( از قلب خارج - با حجم ضربه ای برابر است. 

4( به دهلیزها وارد - در دیاستول عمومی از این حفرات، خارج می گردد. 3( به قلب وارد - دارای خون حاوی اکسیژن است. 

 0474 کدام موارد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کنند؟
»در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که حجم خون موجود درون بزرگ ترین حفرات قلب در حال ............ می باشد، ............«

ب( افزایش - جلویی ترین دریچۀ قلبی مانع عبور خون می شود. الف( کاهش - عقبی ترین دریچۀ قلبی بسته است. 

د( افزایش - ماهیچه های حفرات باالیی قلب در حال انقباض هستند. ج( کاهش - شنیده شدن صدای طوالنی تر قلبی غیرممکن است. 

4( ب - د 3( الف - ج  2( ج - د  1( الف - ب 

 0475 امکان بروز چند مورد زیر فقط در نیمی از مدت زمان چرخۀ ضربان قلب فردی سالم که در حال استراحت است، وجود دارد؟
ب( خروج خون از بزرگ ترین حفرات قلب الف( انقباض یاخته های ماهیچه ای حفرات باالیی 

د( استراحت یاخته های ماهیچه ای حفرات پایینی قلب ج( خروج خون از کوچک ترین حفرات موجود در قلب 

3 )4  2 )3  1 )2 1( صفر 
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 0476 در بخشی از چرخۀ ضربان قلب که خون از دهلیزها خارج می شود ............ بخشی از این چرخه که امکان خروج خون از دهلیزها وجود ندارد ............

2( همانند - از سمت راست قفسۀ سینه صدایی شنیده می شود. 1( همانند - امکان شروع فعالیت گره سینوسی دهلیزی وجود دارد. 

0 ثانیه سپری می شود. 4/ 4( برخالف - مدتی کم تر از 3( برخالف - دریچه های قلبی مرتبط با دهلیزها باز هستند. 

 0477 در هر دورۀ چرخۀ ضربان قلب کمی پس از شنیده شدن صدای ............
2( تاک، حداکثر حجم خون درون حفرات بزرگ تر قلب دیده می شود. 1( پووم، مانعی برای ورود خون به بطن ها وجود دارد. 

4( تاک، برخی از حفرات قلب در حال استراحت می باشند. 3( پووم، ورود خون به سرخرگ آئورت متوقف می شود. 

 0478 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟
»در یک فرد سالم بالفاصله پس از هر زمانی که در سمت چپ قفسۀ سینه صدایی قابل شنیدن است؛ ............ می شود.«

ب( حجم خون موجود درون قلب، کم  الف( خروج خون از بطن راست، شروع  

د( خروج خون از دهلیزها، متوقف ج( ورود خون تیره به دهلیز راست، متوقف 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0479 در دورۀ کار قلب یک فرد سالم، به طور معمول ............ شنیدن صدای کوتاه  تر قلب، ............ .
1( 0/3 ثانیه قبل از - ورود خون به درون بزرگ ترین حفرات قلب آغاز می شود.

2( 0/4 ثانیه بعد از - آماده شدن حفره های باالیی قلب برای انقباض شروع می شود.

 در هنگام - تمام دریچه های قلبی، مانعی در برابر جریان خون ایجاد می کنند.
ً
3( دقیقا

4( بالفاصله بعد از - تمامی حفرات قلبی به سمت باال قرار گرفته اند.

 0480   در هر بخشی از چرخۀ ضربان قلب که ............ ممکن نیست ............
1( دریچۀ دولختی باز است - خون موجود در قلب، افزایش یابد.

2( همۀ دریچه های قلبی بسته هستند - حفره های باالیی قلب منقبض شوند.

3( دریچه های سینی قلب باز هستند - حفرات باالیی قلب در حال استراحت باشند.

4( دریچۀ سه لختی بسته است - حجم خون حفرات قلبی واجد طناب های ارتجاعی کاهش  یابد. 

 0481 در هر بخشی از چرخۀ ضربان قلب که جلویی ترین دریچۀ قلبی و عقبی ترین دریچۀ آن بسته هستند؛ به طورحتم ............
2( حجم خون درون حفرات پایینی قلب در حال کاهش است. 1( حجم خون موجود درون بطن ها ثابت می ماند. 

4( بیشتر ماهیچه های موجود در دیوارۀ قلب در حال انقباض هستند. 3( امکان خروج خون از برخی حفرات قلب وجود دارد. 

0 ثانیه پس از آن که بیشترین حجم خون درون بطن ها مشاهده می شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ 6/  0482 در بدن فردی سالم که در حال استراحت است،
2( حجم خون حفرات پایینی قلب در حال کاهش است. 1( دریچه های ایجادکنندۀ صدای پووم به سمت باال قرار دارند. 

4( صدایی واضح از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود. 3( ماهیچه های حفرات باالیی قلب برای انقباض آماده می شوند. 

0 ثانیه پیش از بسته شدن آن ............ 45/ 0 ثانیه پس از بسته شدن دریچۀ دولختی ............ 2/  0483 در فردی سالم و در حال استراحت،
2( برخالف - دومین صدای قلب از قفسۀ سینه شنیده می شود. 1( همانند - حجم خون درون قلب در حال کاهش است. 

4( برخالف - دیوارۀ جلویی ترین حفرۀ قلبی در حال انقباض است. 3( همانند - دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها بسته هستند. 

/01 ثانیه پس از آن که حداقل حجم خون درون دهلیزها مشاهده می شود، وقوع کدام گزینه قابل انتظار است؟  0484 در بدن فردی سالم و در حال استراحت، حدود
2( دریچه های دولختی و سه لختی شروع به بسته شدن می کنند. 1( حجم خون موجود در بطن ها افزایش می یابد. 

4( ماهیچه های همۀ حفرات قلبی در حال استراحت هستند. 3( حجم خون درون قلب در حال کاهش است. 

 0485 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

0 ثانیه طول می کشد؛ برخالف بخشی از آن که ............ ثانیه به طول می انجامد؛ امکان  1/ »در فردی سالم و در حال استراحت، در بخشی از چرخۀ ضربان قلب که

............ وجود ندارد.«

0 - کاهش طول ماهیچه های عادی دیوارۀ بطن ها  4/ ب( 0 - عبور خون از دریچۀ سینی   3/ الف(

0 - فعالیت گره موجود در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین 4/ د( 0 - شنیده شدن یکی از صداهای قلبی  3/ ج(

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0486 چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می کند؟
»در بدن فردی سالم و در حال استراحت در ............ بخشی از مراحل چرخۀ ضربان قلب که ............ به طول می انجامد، ............«

0 ثانیه - بیشترین حجم خون درون بطن ها وجود دارد. 4/ الف( انتهای - 

0 ثانیه - صدای تاک از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود. 3/ ب( ابتدای -

0 ثانیه - حفرات باالیی قلب برای انقباض آماده می شوند. 3/ ج( انتهای - 

/01 ثانیه - وضعیت دریچۀ قلبی متشکل از دو قطعۀ آویخته و هم اندازه، تغییر می کند. د( ابتدای - 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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 0487 کدام گزینه عبارت زیر را به طور درست کامل می کند؟ 

»در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب طبیعی انسان سالم، که ............«

1( تمامی دریچه های قلبی اجازۀ عبور به خون را می دهند، امکان ورود خون به درون دهلیزها وجود دارد.

2( خون از درون یک حفرۀ قلبی خارج می شود، ماهیچه های دیوارۀ این حفرۀ قلبی در حال انقباض هستند.

3( مرکزی ترین و بزرگ ترین دریچۀ قلبی، مانع عبور خون می شوند، حجم خون موجود در برخی حفرات قلب افزایش می یابد.

4( ماهیچه های تمامی حفرات قلبی در حال استراحت اند، برخی دریچه های قلبی اجازۀ عبور خون در جهت پایین به باال را می دهند.

 0488 چند مورد از موارد زیر در رابطه با برون ده قلبی به نادرستی بیان شده است؟
الف( کاهش دمای بدن برخالف افزایش ترشح هورمون های غدد فوق کلیه، افزایندۀ میزان برون ده قلبی می باشد.

ب( میزان مقاومت دیوارۀ عروق همانند میزان انقباض بطن ها، بر مقدار برون ده قلبی تأثیرگذار است.

ج( در صورت افزایش برگشت خون به دهلیزها، میزان برون ده قلبی افزایش می یابد.

د( مقدار خون خروجی از قلب در هر انقباض برابر با حجم ضربه ای می باشد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0489 شکل  مقابل، نشان دهندۀ مرحله ای از چرخۀ قلبی انسان می باشد که در ............ .  
1( ابتدا و انتهای آن، همۀ دریچه های قلبی بسته هستند.

2( طول آن، تغییری در حجم خون دهلیزی رخ نمی دهد.

3( ابتدای آن، مقدار خون درون بطن ها تغییر نمی کند.

4( انتهای آن، ثبت موج T در نوار قلب، پایان می یابد. 

 0490 کدام گزینۀ زیر در رابطه با شکل زیر که نشان دهندۀ مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب انسان می باشد، به نادرستی بیان شده است؟  
1( در طول آن، حجم خون درون قلب در حال افزایش است.

2( تخلیۀ خون از حفرات باالیی قلب بدون صرف انرژی زیستی است.

3( در طی آن شنیدن نوعی صدای عادی از سمت چپ قفسۀ سینه، ممکن است.

0 ثانیه قبل از شنیدن صدای پووم می باشد.  3/ 4( شروع آن در حدود 

نوارقلب
 

 0491 در ارتباط با منحنی نوار قلب، کدام گزینه صحیح بیان شده است؟
1( حداکثر فعالیت الکتریکی ثبت شده مربوط به بخشی از موج نشان دهندۀ فعالیت الکتریکی دهلیزها می باشد.

2( فعالیت الکتریکی قلب در زمان ثبت قلۀ موج P کم تر از فعالیت الکتریکی ثبت شده در قلۀ موج T است.

3( منفی ترین فعالیت الکتریکی کمی پیش از حداکثر فعالیت الکتریکی قلب، در نوار قلب ثبت می شود.

4( قسمت انتهایی موج T، کمی پیش از پایان مرحلۀ انقباض قوی ترین حفرات قلبی ثبت می گردد.

 0492 در یک چرخۀ ضربان قلب در بدن فردی سالم، همزمان با شروع ثبت بخش ابتدایی موج P، کدام گزینه رخ می دهد؟ 
2( صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود. 1( گروهی از حفرات قلبی در حال انقباض هستند. 

4( حجم خون درون حفرات پایینی قلب در حال کاهش است. 3( فعالیت گره بزرگ تر شبکۀ هادی قلب دیده می شود. 

 0493 در منحنی نوار قلب، موج P نشان دهندۀ فعالیت الکتریکی گروهی از حفرات قلبی است که در طی انقباض آن ها، ...............
1( مدت زمانی کم تر از نیمی از چرخۀ ضربان قلب سپری شده و در پی آن، کل حفرات قلب به استراحت در می آیند.

2( وضعیت دریچه های قلبی به میزان زیادی تغییر کرده و صدایی از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده می شود.

3( میزان حجم خون درون قلب در نتیجۀ فعالیت این حفرات قلبی، در حال کاهش یافتن است.

4( میزان حجم خون موجود در شش ها، در حال کاهش یافتن است.

 0494 چند مورد، عبارت زیر را درست کامل می کند؟
»در بدن فردی سالم، در هر بار دورۀ چرخۀ ضربان قلب، ............«

الف( فعالیت الکتریکی توسط قلب ایجاد می شود که از سطح پوست قابل دریافت است.

ب( انقباض هر بخش از قلب، کمی پیش از ثبت موج الکتریکی آن، ایجاد می گردد.

ج( طوالنی ترین موج ثبت شده از لحاظ زمانی، مربوط به انقباض بطن ها می باشد.

د( در زمان انقباض بطن ها، بخشی از موج T و QRS در نوار قلب ثبت می شود.

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0495 موج QRS فعالیت الکتریکی حفراتی از قلب را نشان می دهد. کدام گزینه در رابطه با این حفرات قلب درست بیان شده است؟
2( در نیمی از چرخۀ ضربان قلب در حال استراحت قرار دارند. 1( با انقباض خود موجب به پایین رفتن دریچه های قلبی می شوند. 

4( کمی پیش از توقف انقباض آن ها، ثبت موج T شروع می گردد. 3( انقباض آن ها، کوتاه ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب است. 
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 0496 اندکی پس از ثبت کمترین پتانسیل الکتریکی در نوار قلب ............

2( حجم خون درون قلب در حال افزایش است.  1( ماهیچه های دیوارۀ بطن ها، آمادۀ انقباض می شوند. 

4( عبور خون از جلویی ترین دریچۀ قلبی غیر محتمل است. 3( حجم خون برخی از حفرات قلب در حال افزایش است. 

 0497 کدام گزینه به منظور تکمیل عبارت زیر مناسب است؟

»در چرخۀ قلبی یک فرد سالم، ............ هم زمان با ............ می باشد.«

1( شروع انتشار پیام الکتریکی در دهلیز چپ - انتشار تحریک در دیوارۀ بین دو بطن

2( مرحله ای که در آن صدای دوم قلب شنیده می شود - انقباض گروهی از حفره های قلبی

P 3( آغاز مرحلۀ سیستول دهلیزی - شروع ثبت موج

4( کاهش حجم حفره های بطنی - انتشار موج استراحت

 0498 کدام گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

». ............ ،T تا آغاز موج S هنگام رسم منحنی نوار قلب یک فرد سالم، در فاصلۀ اندکی پس از پایان ثبت موج«

1( خروج حجم ضربه ای از بطن ها رخ می دهد.

2( مانعی برای ورود خون به پایین ترین حفرات قلبی وجود دارد.

3( امکان ورود خون به درون بزرگ ترین سرخرگ بدن وجود دارد. 

4( خون ورودی به دهلیز راست، در اثر فشار ایجاد شده توسط ماهیچۀ قلبی از دریچۀ سه لختی عبور می کند.

 0499 چند مورد، برای تکمیل جملۀ زیر مناسب نیست؟

»در دورۀ کاری قلب یک فرد سالم، در فاصلۀ زمانی بین ............ امکان ندارد ............ .«

الف( پایان انقباض دهلیزی تا آغاز استراحت عمومی - پیامی از طریق شبکۀ گرهی جابه جا شود.

ب( پایان موج T تا شروع ثبت موج Q بعدی - صدای گنگ از سمت چپ قفسۀ سینه شنیده شود.

ج( اندکی پس از پایان موج P تا شروع ثبت موج Q - تغییری در وضعیت دریچه های قلب ایجاد شود.

د( صدای تاک تا پووم - حجم خون درون بطن ها افزایش یابد.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0500   کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

»در منحنی نوار قلب طبیعی، در شروع ثبت موج P ............ اندکی پس از ثبت این موج ............«

2( برخالف - همۀ حفرات قلب در حال استراحت هستند. 1( همانند - جلویی ترین دریچۀ قلب بسته است. 

4( برخالف - عقبی ترین دریچۀ قلب به سمت باال قرار گرفته است. 3( همانند - حجم خون درون بطن ها افزایش می یابد. 

 0501 چند مورد عبارت زیر را درست تکمیل می کند؟

 نیمی از ............«
ً
»در فردی سالم، در حد فاصل بین پایان موج P و شروع ثبت موج QRS قطعا

ب( حفرات قلب، در حال استراحت هستند. الف( دریچه های بین دهلیزها و بطن ها، بسته هستند. 

د( حفرات قلب، خون تیره را دریافت می کنند. ج( دریچه های قلب، اجازۀ عبور به خون روشن را می دهند. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0502 اندکی پس از ثبت موج QRS در فردی سالم، به طورحتم ............

2( صدای کوتاه تر قلب شنیده می شود.  0 ثانیۀ چرخۀ ضربان قلب شروع می شود.   1/ 1( مرحلۀ

4( گره بزرگ تر شبکۀ هادی قلب فعالیت خود را شروع می کند. 3( خون درون حفرات باالیی قلب در حال تجمع است. 

 0503 چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»بخش ابتدایی موج T در نوار قلب طبیعی، در بخشی از چرخۀ ضربان قلب ثبت می شود که ............«

ب( حجم خون موجود در قلب در حال کاهش است. الف( دریچه های دولختی و سه لختی باز هستند. 

د( برخی از حفرات قلب در حال استراحت هستند. ج( خون به درون همۀ حفرات قلب وارد می شود. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0504 در بدن فردی سالم، بالفاصله پس از آن که ثبت موج T پایان می یابد، ............ قابل انتظار است.

2( انقباض گروهی از حفرات ساختار قلب 1( بازشدن دریچۀ ابتدای قطورترین سرخرگ بدن 

4( تغییر طول یاخته های ماهیچه ای دیوارۀ دهلیزها 3( افزایش حجم میزان خون موجود در قلب 

 0505 در نوار قلب طبیعی کمی پس از ثبت موج P، ............ اندکی پس از ثبت موج QRS ............ می شود.

2( همانند - خروج خون از حفرات قلبی بدون نیاز به انقباض، انجام 1( برخالف - افزایش قدرت انقباض دهلیزها، شروع 

4( همانند - خون واجد اکسیژن به یک بطن وارد 3( برخالف - خون تیره به دو حفرۀ قلب، وارد 
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 0506   در نقطه ای از منحنی ECG مقابل که با حرف ............ مشخص شده است، ............ . 

C )1 - طویل ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب در حال وقوع می باشد.

D )2 - جریان خون از بطن چپ به سرخرگ آئورت برقرار می گردد.

A )3 - حجم خون درون بطن ها، در حال افزایش می باشد. 

B )4 - هیچ قسمتی از قلب، در حال فعالیت نمی باشد. 

رگهاوساختاربافتیآنها
 

 0507 در انسان تمامی رگ هایی که خون قلب را به سمت بافت های مختلف بدن و یاخته های آن ها هدایت می کنند ............

1( در داخلی ترین الیۀ دیوارۀ خود یاخته هایی با فضای بین سلولی اندک دارند که در بخش زیرین آن ها ساختاری غیرزنده وجود دارد.

2( علی رغم این که دهانۀ باریکی دارند، در برابر جریان خون، مقاومت خود را تغییر می دهند.

3( به کمک انقباض و انبساط خود می توانند جریان خون موجود در مویرگ ها را تنظیم کنند.

4( در خارجی ترین الیۀ خود رشته های پروتئینی با قابلیت کشسانی فراوان دارند.

 0508  کدام گزینه، در مورد گروهی از رگ های واجد ماهیچۀ صاف که در خون  رسانی به اندام  های بدن نقش اصلی را دارند، به درستی بیان شده است؟

1( در مجاورت گرۀ تحریک کنندۀ بافت ماهیچه  ای قلب غیرقابل مشاهده اند.

2( همواره به دنبال تماس با خون، دچار تغییر حجم زیادی می  شود.

3( تغییر در حجم آن می  تواند به صورت نبض احساس شود.

4( همواره خون را وارد شبکۀ مویرگی می کند.

 0509 در بدن یک فرد سالم، درون ............، خونی وجود دارد که دارای ............ می باشد و ............ .

CO2 - نوعی دریچۀ متشکل از سه قطعۀ آویخته مانع از برگشت آن به درون قلب می گردد. O2 و 1( بزرگ ترین سرخرگ انشعاب گرفته از قلب - هر دو نوع گاز 

2( رگ های تغذیه کنندۀ بافت ماهیچه ای قلب - هموگلوبین غنی از اکسیژن - ترکیب آن با ترکیب خون درون بزرگ ترین سرخرگ بدن یکسان است.

3( سیاهرگ فوق کبدی - آنزیم کربنیک انیدراز در خوناب - میزان آمینواسید و مونوساکارید آن، کم تر از خون درون سیاهرگ باب است.

4( بزرگ ترین سرخرگ انشعاب گرفته از بطن راست - یاخته های تولیدکنندۀ گرده ها - وارد گردش خون ششی می شود.

 0510  چند مورد از عبارت  های زیر، دربارۀ رگ هایی واجد سه الیه در دیوارۀ خود که بیشتر حجم خون را درون خود جای می دهند، صحیح نمی باشد؟

الف( در حمل خونی که مقدار کربن  دی  اکسید آن بیشتر از اکسیژن است، نقش دارند. 

 از کوچک  ترین رگ   های خونی بدن دریافت می  کنند.
ً
ب( همواره خون را مستقیما

ج( همه واجد دریچه  هایی اند که جهت حرکت خون را یک  طرفه می  کنند.

د( ممکن نیست در دو طرف یک شبکۀ مویرگی یافت شوند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0511  کدام گزینۀ زیر، مشخصۀ هر رگی است که دارای خون حاوی اکسیژن می باشد؟

1( تحت تأثیر اعصاب پادهم حس تغییر قطر می دهد.

2( فاقد توانایی تبادل مواد بین خون و یاخته های بدن می باشد.

3( دیوارۀ ضخیم آن در حفظ پیوستگی جریان خون نقش مهمی دارد.

4( شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی در زیر یاخته های سنگفرشی آن دیده می شود. 

 0512 کدام گزینه عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»............ 
ً
»در قلب فردی سالم و بالغ، رگ خارج کنندۀ خون از بطن راست ............ هر رگ وارد کنندۀ خون به دهلیز چپ، قطعا

1( همانند - در خارجی ترین الیۀ خود رشته هایی پروتئینی با قابلیت کشسانی فراوان دارد.

2( نسبت به - فشار بیشتری را تحمل می کند و الیۀ ماهیچه ای و پیوندی ضخیم تری دارد.

3( برخالف - با دور شدن از شبکۀ مویرگی دچار کاهش فشار خون می شود.

4( در مقایسه با - مقطع عرضی منظم تر و دیوارۀ قطورتری دارد.

 0513 کدام گزینه عبارت زیر را مناسب کامل می نماید؟

»در بدن انسان، همواره هر رگ خونی که ............«

1( به یک اندام وارد می گردد، دارای دیواره ای با قدرت کشسانی زیاد است.

2( خون را جهت تبادل مواد وارد شبکۀ مویرگی می کند، دارای نبض می باشد.

3( دارای گیرنده های حساس به فشارخون باشد، مقدار کمی بافت پیوندی در دیوارۀ خود دارد.

4( محتویات خود را وارد دهلیز راست می کند، در ساختار خود دارای سه نوع بافت اصلی می باشد.
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 0514  با توجه به شکل زیر، چند مورد از عبارات داده شده، نادرست می باشند؟ 

الف( بخش D همانند بخش A در هر سه الیۀ ساختار خود، پروتئین رشته ای دارد. 

ب( تغییر میزان انقباض بخش های C و D همواره تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار رخ می دهد.

 به بخش A ختم می شود. 
ً
ج( در همۀ اندام های بدن، بخش B پس از انجام تبادالت، مستقیما

د( بخش D می تواند در تنظیم میزان خون ورودی به همۀ سیاهرگ ها در بدن نقش داشته باشد.  

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0515 چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می  کند؟

 »............ 
ً
»در یک فرد بالغ، سرخرگ ها ............ سیاهرگ ها، لزوما

 با مادۀ زمینه  ای در تماس هستند.
ً
الف( همانند - واجد یاخته  های پوششی اند که مستقیما

ب( همانند - توانمندی باالیی در تحمل نیروی حاصل از سیستول بطنی دارند.

ج( برخالف - نمی  توانند در دو طرف یک شبکۀ مویرگی دیده شوند.

د( برخالف - همواره در حمل خون غنی از اکسیژن نقش دارند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

سرخرگها
 

 0516 رگ هایی که در گردش خون عمومی بدن، میزان جریان خون روشن ورودی به یک شبکۀ مویرگی را تعیین می کنند، واجد کدام یک از مشخصه های زیر نیستند؟

1( ضمن داشتن دهانۀ باریک، با کمک الیۀ ماهیچه ای ضخیم در برابر جریان مقاومت می کنند.

2( نمی توانند قطر خود را تحت تأثیر خون ورودی، به مقدار زیاد تغییر دهند.

، خون ورودی به مویرگ را افزایش می دهند. CO2 3( تحت تأثیر

4( به طور معمول، در قسمت های سطحی بدن قرار گرفته اند.

 0517  فشار خون فردی، به صورت 140 روی 80 بیان می شود. در این فرد، عدد 80، نشان دهندۀ فشاری است که ............ و عددی که نشان دهندۀ ............ ، 

است، بیشتر از حد طبیعی است.    آزمون های گاج  

1( انقباض بطن راست روی سرخرگ وارد می کند - فشاری که بطن چپ روی آئورت وارد می کند

2( دیوارۀ آئورت بازشده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند - فشاری که انقباض بطن چپ روی سرخرگ آئورت وارد می کند

3( دیوارۀ سرخرگ ششی بازشده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند - فشاری که انقباض بطن روی سیاهرگ وارد می کند

4( انقباض بطن چپ روی رگ ها وارد می کند - فشاری که دیوارۀ سرخرگ بازشده، در هنگام بسته شدن به خون وارد می کند

 0518 چند مورد، عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟   آزمون های گاج  

»در مورد ساختار تشکیل دهندۀ رگ های خونی می توان گفت ............ در بزرگ ترین سرخرگ بدن ............ از بزرگ سیاهرگ زبرین ............«

الف( قطر الیۀ دارای رشته های کشسان - بیشتر - نیست. 

ب( ضخامت بیرونی ترین الیه - کم تر - نیست.

ج( توانایی ذخیرۀ خون - کم تر - است. 

د( میزان گرد دیده شدن پس از برش عرضی - بیشتر - است.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0519 کدام گزینه، در مورد نوعی رگ که موجب حفظ پیوستگی جریان در هنگام استراحت بطنی می شود، به نادرستی بیان شده است؟

1( همگی فاقد دریچه در ابتدای خود هستند.

2( می توانند قطر خود را تحت تأثیر اعصاب هم حس کاهش دهند.

3( به دنبال هر انقباضی که در حفرات پایینی قلب رخ می دهد، دچار تغییر حجم می شوند.

4( مصرف چربی و نمک زیاد و استرس توانایی اثرگذاری بر میزان فشارخون موجود در آن ها را دارد. 

 0520 چند مورد از موارد زیر در رابطه با نوعی رگ که دارای بیشترین ضخامت الیۀ ماهیچه ای در بین رگ های خونی بدن انسان می باشد، صحیح است؟

الف( بسیاری از آن ها در بخش های عمقی اندام ها قرار دارند.

ب( دارای بیشترین میزان فشارخون در میان انواع رگ های خونی هستند.

ج( می توانند به دنبال شنیده شدن صدای واضح قلب، قطر خود را کاهش دهند.

د( جریان خون عبوری از خود را از طریق دریچه های غیرماهیچه ای ساختار خود، یک طرفه می کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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4 مویرگها
 

 0521 کدام گزینۀ زیر همواره در رابطه با کوچک ترین رگ های بدن در گردش خون عمومی، صحیح می باشد؟

1( در دو طرف آن ها، دو نوع رگ خونی غیر هم جنس قرار دارد. 

2( عبور مولکول های محلول در آب از طریق منافذ دیوارۀ آن ها انجام می گیرد.

CO2 از آن ها خارج می شود. O2 به آن ها وارد و خون غنی از 3( خون غنی از 

4( شدت تنظیم ورود و خروج مواد با اندازه و تعداد منافذ آن ها، رابطۀ عکس دارد.

 0522  کدام گزینه، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در دستگاه گردش خون یک انسان بالغ، ویژگی  ............ ممکن است در مویرگ موجود در ............ مشاهده نشود.«

1( وجود غشای پایۀ ضخیم همانند وجود منفذ در یاخته های پوششی - دستگاه عصبی مرکزی

2( وجود غشای پایۀ کامل و ضخیم همانند عدم وجود شکاف بین یاخته ای - اندام غیرگوارشی ترشح کنندۀ اریتروپویتین

3( میزان نفوذپذیری باال برخالف وجود حفرۀ بین یاخته ای - اندام هدف مشترک هورمون های مترشحه از لوزالمعده

4( میزان نفوذپذیری کم همانند عدم وجود حفرۀ بین  یاخته ای - تفسیرکنندۀ اطالعات محیطی

 0523   کدام گزینه در رابطه با هر مویرگی که در پرزهای رودۀ باریک یافت می شود، به درستی بیان شده است؟

1( ماکروفاژها نمی توانند با انجام حرکات آمیبی شکل از دیوارۀ آن عبور کرده و به آن وارد شوند. 

2( می توان درون آن ها یاخته هایی را دید که در هستۀ گرد یا بیضی خود، دنابسپاراز در حال فعالیت دارند. 

3( در فاصلۀ حدود 20 میکرومتری یاخته ها قرار دارند و تنها از یک الیه بافت پوششی تشکیل شده اند. 

4( سرخرگ های کوچک و بندارۀ مویرگی در تنظیم میزان جریان خون در آن ها نقش دارند. 

 0524 در دستگاه گردش خون انسان، مویرگ های ناپیوسته ............ مویرگ های منفذدار ............

1( برخالف - منافذ گسترده ای در غشای یاخته های پوششی موجود در دیوارۀ خود دارند.

2( برخالف - تبادل مواد را از طریق حفره های موجود در دیوارۀ خود انجام نمی دهند.

3( همانند - در یکی از اندام های تولیدکنندۀ اریتروپویتین قابل مشاهده اند.

4( همانند - در بخش  های مرتبط با دستگاه گوارش یافت نمی شوند.

 0525 کدام گزینه در مورد هر نوع رگی که تبادل مواد بین خون و مایع میان بافتی را امکان پذیر می کند، صحیح است؟

1( مولکو ل های گلوکز برخالف یون ها از طریق منافذ دیوارۀ آن ها منتشر می شوند.

2( اکسیژن محلول در پالسمای خون روشن را به یاخته های بدن منتقل می کنند.

3( شبکه ای از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی سطح درونی آن را می پوشاند.

4( کوچک ترین رگ های بدن بوده که دیوارۀ نازکی دارند.

 0526  کدام گزینه در رابطه با مویرگ نشان داده شده در شکل مقابل، صحیح است؟  

1( در اندام تولیدکنندۀ صفرا به هیچ وجه یافت نمی شوند.

2( غشای پایۀ ضخیمی دارد که ورود و خروج مواد را به شدت تنظیم می کند.

3( یاخته های خونی ممکن نیست توانایی عبور از دیوارۀ آن را داشته باشند.

4( دارای فاصلۀ زیادی بین یاخته های پوششی سنگ فرشی دیوارۀ خود می باشد. 

 0527  کدام گزینه دربارۀ نوعی مویرگ که در شکل مقابل نشان داده شده است، به نادرستی بیان شده است؟  

1( مولکول های محلول در آب می توانند با عبور از یاخته های دیوارۀ آن، بین مایع میان بافتی خون مبادله شوند.

2( مولکول های کوچک توانایی عبور از شکاف های بین یاخته ای موجود در دیوارۀ آن را دارند.

3( فاصلۀ بسیار کمی بین یاخته های پوششی سنگفرشی دیوارۀ آن، وجود دارد.

4( منافذ زیادی در فضای بین یاخته ای دیوارۀ آن وجود دارد. 

 0528 چند مورد از موارد زیر در رابطه با شکل مقابل به درستی بیان شده اند؟  

الف( می تواند توسط صافی مولکولی دیوارۀ خود، حرکت مولکول های درشت را محدود کند.

ب( دارای غشای پایۀ کامل در سطح خارجی یاخته های پوششی موجود در دیوارۀ خود است.

ج( فشار اسمزی خون در اطراف سیاهرگی آن بیشتر از فشار تراوشی می باشد.

0 میکرومتری از یاخته ها قرار دارد.  02/ د( در فاصلۀ

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1



198

ها
ر�

هر
اا
س

    
ن

بد
در 

د 
وا

 م
ش

رد
 گ

م   
هار

 چ
ل

ص
ف

تبادلمواددرمویرگها4
 

 0529  کدام گزینۀ زیر در مورد مویرگ های خونی یک فرد سالم صحیح است؟

1( در وسط مویرگ ، برایند نیروهای فشار اسمزی و فشار تراوشی به صفر می رسد.

2( افزایش آلبومین موجود در پالسما و کاهش برون ده قلبی موجب کاهش بازگشت مواد به مویرگ می شود.

3( در مویرگ های خونی جدار کیسه های حبابکی، بازگشت توده ای مواد به دنبال کاهش فشار خون در مویرگ روی می دهد.

4( تخریب مولکول های پروتئینی موجود در خون باعث افزایش بازگشت مواد به درون خون در سمت سیاهرگی می شود. 

 0530   کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»به طور معمول ............ باعث ایجاد بیماری خیز )ِادم( ............«

1( افزایش شدید هورمون های بخش قشری همانند بخش مرکزی غدد فوق  کلیه - می شود. 

2( افزایش سطح هورمون ضدادراری برخالف افزایش آلدوسترون - می شود. 

3( استرس طوالنی مدت همانند افزایش ترشحات نزدیک ترین غدد درون ریز به پانکراس - نمی شود. 

4( کاهش انقباضات ماهیچه های دست و پا برخالف مصرف کم مایعات - نمی شود. 

 0531  کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»به طور معمول ............ عاملی است که ............«

1( افزایش فعالیت نورون های بصل النخاع همانند هیپوتاالموس - می تواند باعث افزایش ورود مایعات به فضای بین یاخته ای  شود. 

2( آزادشدن نوعی پیک شیمیایی کوتاه برد در هنگام بریدگی در پوست - نمی تواند باعث افزایش غلظت خون خروجی از آن رگ شود. 

3( افزایش شدید فعالیت یاخته های غیرعصبی غدۀ فوق کلیه - تأثیری بر میزان بازجذب یون سدیم از کلیه ها ندارد. 

4( انقباض همۀ عضالت بین دنده ای - با ایجاد نوعی مکش در سیاهرگ های نزدیک قلب، باعث جریان یافتن خون در آن ها می شود. 

 0532 با توجه به تصویر مقابل که در رابطه با جریان توده ای مویرگ هاست؛ چند مورد به نادرستی بیان شده است؟

الف( در بخش B نسبت به A تمایل مواد به خروج از مایع بین یاخته ای بیشتر از خروج از خوناب است. 

ب( کاهش جابه جایی مواد در A اثری مشابه کاهش جابه جایی مواد در B، بر احتمال بروز خیز دارد. 

ج( میزان فشاری که باعث افزایش ورود مواد به مایع بین یاخته ای می شود، در بخش B بیشتر از A است. 

د( در صورت افزایش فشار خون در سمت A و B، ممکن است خیز یا ِادم رخ دهد.  

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

سیاهرگها
 

 0533 چه تعداد از موارد زیر در رابطه با گروهی از رگ ها که بیشتر حجم خون بدن انسان را در خود جای می دهند، به نادرستی بیان شده است؟

الف( همگی خون را به طرف بخش های باالیی بدن هدایت می کنند.

ب( دریچه های یک طرفۀ بیشتری نسبت به رگ هایی با قطر بیشتر از خود دارند.

ج( در ساختار دیوارۀ آن ها، یاخته های ماهیچه ای قرمزرنگ را می توان مشاهده کرد.

د( نسبت به کوچک ترین رگ های بدن، خون را با سرعت بیشتری هدایت می کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0534 کدام گزینه ، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»به طور معمول ............ یکی از عوامل مؤثر بر هدایت جریان خون در سیاهرگ هاست و در مورد آن می توان گفت ............«

1( وجود تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی - حرکت خون در تمامی سیاهرگ های بدن به مقدار زیادی به انقباض ماهیچۀ اسکلتی وابسته است.

2( وجود فشار مکشی قفسۀ سینه - در هنگام ورود حجم جاری به شش ها، فشار از روی سیاهرگ های نزدیک قلب برداشته می شود.

3( وجود دریچۀ النه کبوتری - در هنگام انقباض هر ماهیچه در سیاهرگ مجاور آن دریچه های باالیی بسته می شوند.

4( افزایش فشار اسمزی حاصل از پروتئین های خوناب - اثری مشابه باقی ماندۀ منشأ سرخرگی در بدن دارد. 

 0535  کدام گزینه عبارت داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»دانشمندان علم زیست شناسی ............ را در محدودۀ ............ بررسی می  کنند.«

1( شناسایی و ردیابی چگونگی انتقال دارو پنی سیلین توسط آلبومین - فناوری نوین مشاهدۀ سامانه های زیستی زنده

2( استفاده از رنگ های شیمیایی برای مشاهدۀ یاخته های خونی سفید - فناوری نوین مشاهدۀ سامانۀ زیستی

3( بررسی عملکرد قلب به کمک نوار قلب یک فرد بیمار - نگرش بین رشته ای

4( مشاهدۀ گردش خون در بالۀ دمی ماهی - نگرش بین رشته ای
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4
 0536 چند مورد از عبارات داده شده جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»رگ نشان داده شده در تصویر مقابل ممکن نیست ............ .«

الف( نسبت به سرخرگ های هم قطر خود، فشارخون و مقاومت کم تری داشته باشد.

ب( در دیوارۀ خود دارای یاخته های دوکی شکل تک هسته ای با فعالیت غیرارادی باشد.

ج( به دنبال انقباض ماهیچه های مجاور، دریچۀ ناحیۀ پایین تر خود را باز کند.

د( تنها در اندام های تحتانی بدن دارای دریچه ای از جنس بافت پوششی باشد. 

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0537  کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»هر عامل مؤثر و کمکی در جریان خون سیاهرگی که ............ به طور حتم ............«

1( باعث باز شدن دریچه های النه کبوتری می شود - تنها در ماهیچه های دست و پا دیده می شود.

2( مکش خونی به سمت باال ایجاد می کند - فشار را بر روی سیاهرگ های قفسۀ سینه افزایش می دهد.

3( می تواند در دست ها و اندام های زیر قلب وجود داشته باشد - با نزدیک شدن سارکومرها به یکدیگر ارتباط ندارد.

4( با مسطح شدن عضله ای که در تنفس آرام و طبیعی دارای نقش است، ارتباطی مستقیم دارد - فشاری منفی ایجاد می کند.

 0538 چند مورد، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟   داخل 99  
»به طور معمول در انسان، همۀ رگ هایی که به دهلیز راست قلب وارد می شوند ............ همۀ رگ هایی که به دهلیز چپ وارد می شوند، ............«

الف( برخالف - ترکیب آهن دار یاخته های خون آن ها، سهم کم تری در حمل اکسیژن دارد.

ب( همانند - خون اندام های باالتر یا پایین تر از قلب را دریافت می کنند.

ج( همانند - در الیۀ میانی دیواره، رشته های کشسان زیادی دارند.

د( برخالف - تحت تأثیر تلمبۀ ماهیچۀ اسکلتی، خون در آن ها به جریان در می آید.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

دستگاهلنفی
 

 0539 کدام گزینۀ زیر، دربارۀ اجزای مختلف دستگاه لنفی انسان به درستی بیان شده است؟
1( تیموس باالتر از محل اتصال سیاهرگ های زیر ترقوه ای قرار دارد.

2( گره های لنفی به صورت یکنواخت در سراسر بدن پراکنده شده اند.

3( یک گرۀ لنفی دارای تعداد رگ های ورودی و خروجی برابری است.

4( لنف طحال و آپاندیس به مجرای لنفی چپ تخلیه می شود.

 0540 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟   آزمون های گاج  
 »............ 

ً
»در یک فرد بالغ و ایستاده ............ ، قطعا

1( تیموس برخالف طحال - در سطحی باالتر از محل ورود لنف به دستگاه گردش خون قرار دارد.

2( گره های لنفی برخالف آپاندیس - محل تولید یاخته های اصلی دستگاه ایمنی محسوب می شود.

3( مویرگ های لنفی همانند مویرگ های خونی دستگاه عصبی مرکزی - در دیوارۀ خود، سوراخ های ریزی دارد.

4( مقابله با یاخته های سرطانی همانند مقابله با عوامل بیماری زا - از وظایف دستگاه لنفی محسوب می شود.

 0541 کدام گزینۀ زیر در رابطه با دستگاه لنفی به نادرستی بیان شده است؟
1( کاهش پروتئین های خوناب می تواند موجب افزایش جریان لنف شود.

2( رگ های لنفی، چربی های جذب شده در رودۀ باریک را به کبد انتقال می دهند.

3( هر اندام لنفی که به مویرگ های سوراخ دار متصل می گردد، در مبارزه با یاخته های سرطانی نقش دارد.

4( مجرای لنفی چپ به رگی تخلیه می شود که این رگ با داشتن حفرۀ داخلی گسترده، مقدار زیادی خون را حمل می کند.

تنظیمدستگاهگردشخون
 

 0542  کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟
»در رابطه با تنظیم دستگاه گردش خون انسان به کمک ............ می توان گفت ............«

1( دستگاه عصبی خودمختار - غلبۀ بخش پاد هم  حس بر اعصاب هم حس فشار خون ضربان قلب را افزایش می دهد.

2( دستگاه عصبی خودمختار - مرکز هماهنگی اعصاب مؤثر در فعالیت قلب در پایین ترین بخش مغز قرار دارد.

3( هورمون ها - ترشح هورمونی که بازجذب سدیم از کلیه را افزایش می دهد، میزان فشارخون را باال می برد. 

4( هورمون ها - ترشح هورمونی که گلوکز خوناب را افزایش می دهد، تعداد ضربان قلب را باال می برد.
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 0543  کدام گزینه در رابطه با تنظیم فعالیت دستگاه گردش خون صحیح است؟

1( سازوکارهای مؤثر بر تنظیم گردش خون، تنها در حال فعالیت ورزشی عمل می کنند. 

2( فعالیت باالترین بخش شبکۀ هادی در قلب، تکانه های منظمی را ایجاد و در قلب منتشر می کند. 

3( مرکز هماهنگی اعصاب خودمختار مؤثر بر ضربان قلب، همکاری زیادی با مرکز تنفس در مغز میانی دارد. 

4( در زمان قرارگیری در شرایط تنش و فشار روانی، فعالیت ترشحی بعضی از غدد درون ریز افزایش می یابد. 

 0544  چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»به طور معمول در یک انسان سالم ماده ای که ............، به طور حتم ............«

الف( دفعی بوده و تحت تأثیر آنزیم انیدرازکربنیک قرار می گیرد - می تواند باعث استراحت ماهیچه های صاف شود.

ب( در صورت کاهش  pH خون به وسیلۀ کلیه ها ترشح می شود - یکی از مواد محرک گیرنده های شیمیایی دستگاه گردش خون است. 

ج( برای ورود پیرووات به درون میتوکندری، وجود آن الزم است - دارای گیرنده هایی است که به افزایش آن حساس اند.

د( برای تولید اوره به همراه آمونیاک در کبد مصرف می شود - در صورت ازدیاد آن در خون، گیرنده هایی مؤثر در حفظ فشار سرخرگی تحریک می شوند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0545 در ارتباط باسازوکارهای مؤثر در تنظیم دستگاه گردش خون، کدام گزینۀ زیر مناسب نیست؟
1( فعالیت ترشحی غدۀ فوق کلیه، می تواند بر فعالیت قلب اثرگذار باشد.

2( فعالیت ماهیچه های صاف دیوارۀ عروق، تحت تأثیر عوامل عصبی و شیمیایی تغییر می کند.

3( سازوکارهای انعکاسی جهت حفظ فشار سرخرگی پس از تولید پیام عصبی در گیرنده ها عمل می کنند.

4( در هنگام فعالیت بدنی، انبساط عضالت صاف دیوارۀ سرخرگ های کوچک طحال در نتیجۀ پیام های عصبی پاد هم حس می باشد.

خونوگویچۀخونی
 

 0546  کدام گزینۀ زیر در رابطه با بخشی از خون انسان که به طور معمول 45 درصد حجم خون را تشکیل می دهد، به نادرستی بیان شده اند؟ 
1( تعدادی یاختۀ چندهسته ای و بدون هسته در ترکیب آن قابل مشاهده است.

2( در پی سانتریفیوژ خون در قسمت پایینی لولۀ آزمایش قرار می گیرد.

3( تخریب بزرگ ترین یاخته های غدد معده، در نهایت کمبود این بخش را به همراه خواهد داشت.

4( ورزش های طوالنی و افزایش ترشح هورمون اریتروپویتین تأثیر مشابهی روی این بخش خواهند گذاشت.

 0547 در یک فرد بالغ، به دنبال ............ نسبت حجم بخش یاخته ای خون به خوناب، ............ پیدا نمی کند.
2( افزایش فعالیت بزرگ ترین یاخته های غدد معده - کاهش  1( استفاده از رژیم غذایی گیاه خواری - کاهش 

4( کاهش شدید میزان آلبومین خوناب - افزایش  3( کاهش - قطر سرخرگ های کوچک، افزایش 

 0548  کدام گزینه از نظر صحیح یا غلط بودن، به طرزی متفاوت بیان شده است؟
1( در پی کاهش شدید هموگلوبین نمی توان در مجرای مرکزی استخوان نازک نی، مغز قرمز مشاهده کرد. 

2( در پی کاهش آلبومین نمی تواند میزان بازگشت مواد از مایع بین یاخته ای به مویرگ ها افزایش یابد.

، نمی تواند جریان خون به بافت های بدن افزایش یابد. CO2 3( در پی افزایش شدید میزان

4( در پی افزایش هموگلوبین نمی تواند فعالیت کلیه ها برای تنظیم میزان pH خون، تسهیل شود. 

 0549  کدام گزینۀ زیر در رابطه با ماده ای که بخش اعظم خوناب انسان را شامل می شود، صحیح است؟
1( به دنبال حرکت محتویات کولون نزولی به سمت پایین میزان آن در فضای روده افزایش می یابد.

2( الیۀ ضخیمی از آن سطح ساختارهای خوشه مانند دستگاه تنفس را می پوشاند.

3( کاهش میزان بازجذب آن در کلیه ها می تواند جلوی بروز خیز را بگیرد.

4( ترشح هورمون در مغز می تواند مقدار آن در خون را افزایش دهد. 

 0550  کدام گزینه جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟ 
»در یک فرد بالغ، هر نوع یاختۀ ............ طی فرآیند تولید انواع یاخته های خونی در مغز استخوان، ............ .«

1( بنیادی در مغز استخوان - ابتدا انواعی از یاخته های هسته دار را تولید می کند.

2( بدون هسته - پس از تغییر ساختار یاختۀ قبلی خود تولید می شود.

3( خونی - به طور مستقیم از تقسیم نوعی یاختۀ بنیادی میلوئیدی تولید می شود.

4( بنیادی هسته دار - توانایی تقسیم سیتوپالسم خود را دارد.

 0551  پس از گریزانه کردن خون یک فرد بالغ، بخشی که نزدیک به ............ لولۀ آزمایش قرار گرفته است، امکان ندارد ............ بخش دیگر در ............ مؤثر باشد.
2( سطح - برخالف - ایمنی و دفاع در برابر عوامل بیگانه 1( کف - همانند - ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت آنزیم ها 

4( سطح - برخالف - ایجاد ارتباط شیمیایی بین یاخته های زندۀ بدن 3( کف - همانند - فرایند ایجاد لختۀ خونی به هنگام خونریزی 



201

نی
 ر

ی�
 ا

�ا
ی

ها
نه�

اا
  ن

ن  
بد

در 
د 

وا
 م

ش
رد

 گ
م   

هار
 چ

ل
ص

ف

4
 0552  با توجه به شکل زیر که خون یک فرد سالم را پس از گریزانه کردن نشان می دهد، ممکن نیست در صورت ............ بخش ............ . 

1( کاهش ترشح عامل سطح فعال در حبابک ها - B ، افزایش حجم پیدا کند.

2( افزایش ترشح هورمون آلدوسترون در - A ، شاهد افزایش یون سدیم باشیم.

3( برداشتن معده همانند کمبود فولیک اسید - B ، دارای مقداری کم تر از حالت طبیعی شود.

CO2 و تولید کربنیک اسید به میزان کم تری انجام گیرد.  4( کاهش میزان حجم - A ، ترکیب آب و

 0553  کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»هر یاختۀ موجود در بخش یاخته ای خون که ............ به طور حتم ............«

1( تنفس یاخته ای را با مصرف اکسیژن به انجام می رساند - از یاخته های بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرد.

2( در آن ژن رمز کنندۀ آلبومین دیده نمی شود - در دوران جنینی تنها در کبد و طحال تولید می شود.

3( هسته ای دو یا چند قسمتی دارد - هم در خون و هم در بافت قابلیت بیگانه خواری دارد.

4( سیتوپالسم بدون دانه و هسته دارد - با مصرف اکسیژن، ATP تولید می کند. 

 0554  چند مورد، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در مغز استخوان یک فرد سالم، تقسیم یاخته های بنیادی ............ منجر به تولید یاخته هایی می شود که همگی پس از بلوغ ............«

الف( میلوئیدی - قادر به تقسیم هستۀ خود نیستند.

ب( لنفوئیدی - توانایی عبور از دیوارۀ مویرگ های خونی طی دیاپدز را دارند.

ج( لنفوئیدی - می توانند در سومین خط دفاعی بدن با میکروب ها مبارزه کنند.

د( میلوئیدی - می توانند ضمن گردش در خون، در بافت های مختلف بدن پراکنده شوند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0555  در مغز استخوان یک فرد بزرگسال، یاخته های بنیادی لنفوئیدی ............ یاخته های بنیادی میلوئیدی ............ .

1( برخالف - یاخته هایی تولید می کنند که پس از بلوغ همگی قادر به شناسایی اختصاصی عامل بیگانه هستند.

2( همانند - به تولید یاخته هایی می پردازند که گروهی از آن ها در فضای درون یاختۀ خود دانه دارند.

3( برخالف - درون مویرگ های لنفی بدن به تولید لنفوسیت ها می پردازند.

4( همانند - توانایی تولید چند نوع یاختۀ خونی را دارند.

یاختههایخونیقرمز
 

 0556 کدام گزینۀ زیر مشخصۀ نوعی یاخته که در انسان و بسیاری از پستانداران، هسته و بیشتر اندامک های خود را از دست می دهد، نمی باشد؟

1( اندام تولیدکننده و تخریب کنندۀ آن می تواند محل تولید صفرا باشد.

2( تولید این یاخته  با مصرف بیش از یک نوع ویتامین از خانوادۀ B همراه است.

3( امکان تولید آن بدون نیاز به نوعی هورمون مترشحه از کلیه و کبد وجود ندارد.

4( به دنبال مرگ این یاخته، نوعی ماده به درون کبد وارد می شود.

 0557  چند مورد، برای تکمیل عبارت زیر مناسب نیست؟

»هر نوع ویتامینی از خانوادۀ B که برای ساخت گویچه های قرمز در مغز استخوان ضروری است، ............ می شود.«

ب( توسط سیاهرگ باب وارد اندام سازندۀ صفرا    الف( در هر دو نوع غذای گیاهی و جانوری یافت 

د( مشابه مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها، جذب  ج( به طور قطع در دستگاه گوارش مشاهده 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0558 کدام گزینۀ زیر در مورد اندامی با مویرگ های ناپیوسته که توسط ترشحات خود به هضم شیمیایی غذا کمک می کند، صحیح نمی باشد؟

1( خون تیرۀ اندام سازندۀ هورمون گلوکاگون را دریافت می کند. 

2( به عنوان منبعی برای نوعی ویتامین از خانوادۀ B محسوب می گردد.

3( میزان آهن و آمینواسید آن طی تخریب نوعی یاختۀ بدون هسته در آن افزایش می یابد.

4( هر یاختۀ موجود در ساختار آن به هنگام کاهش اکسیژن خون توانایی تولید اریتروپویتین را دارد. 

 0559  هر اندامی )بافتی( در بدن انسان سالم که هورمون تنظیم کنندۀ میزان گویچه های قرمز خون ............ به طور حتم ............ .

1( را تولید می کند - این هورمون را به مویرگ هایی با غشای پایۀ ضخیم وارد می کند.

2( بر آن مؤثر است - انواع یاخته های خونی را به واسطۀ یک نوع یاختۀ بنیادی تولید می کند.

3( را تولید می کند - با تولید نوعی مادۀ فاقد آنزیم در ورود چربی ها به محیط داخلی مؤثر است.

4( بر آن مؤثر است - در بافت استخوانی که از میله ها و صفحه های استخوانی تشکیل شده است، مشاهده می شود.
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 0560  چند مورد از موارد زیر در رابطه با مولکولی در بدن انسان که در انتقال 97 درصد اکسیژن خون نقش دارد، به نادرستی بیان شده است؟

الف( امکان مشابه بودن محل تولید و تخریب آن وجود دارد.

ب( می تواند با جذب نوعی یون، pH را تنظیم کند.

ج( وظیفۀ تولید هر رشتۀ سازندۀ آن، بر عهدۀ یک ژن خاص می باشد.

د( ژن های رمزکنندۀ آن قادر به همانندسازی در یاخته های سازندۀ این مولکول نیستند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0561  کدام گزینۀ زیر در رابطه با هورمون تنظیم کنندۀ سرعت تولید گویچه های قرمز انسان صحیح است؟

1( همواره توسط اندامی ترشح می شود که مویرگ های آن فضای زیادی بین یاخته های پوششی خود دارند.

2( به دنبال ترشح این هورمون، مساحت غشای یاختۀ سازندۀ آن تغییر نمی کند.

3( ترشح آن موجب افزایش مصرف فولیک اسید در مغز استخوان می گردد.

4( کاهش میزان کربن  دی اکسید خون، محرک ترشح آن می باشد.

 0562  در یک فرد بالغ، اندامی که تخریب یاخته های خونی آسیب دیده در آن انجام می گیرد، نمی تواند ............ مؤثر باشد.

2( با ترشح آنزیم های گوارشی در آبکافت مواد غذایی 1( در ترشح هورمون تنظیم کنندۀ سرعت تولید گویچه های قرمز 

4( در ساخت نوعی مادۀ زائد نیتروژن دار 3( در نابودی عوامل بیماری زا و یاخته های سرطانی 

 0563  چند مورد، جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»با کاهش مقدار اکسیژن در محیط زندگی انسان، امکان افزایش ............ وجود دارد.«

الف( تبدیل یاخته  های هسته  دار به یاخته  های بدون هسته در بدن

ب( ارسال پیام های عصبی به مراکز عصبی به دنبال افزایش تحریک گیرنده های شیمیایی

ج( نیاز به مصرف حبوبات و سبزیجاتی با برگ های تیره

د( قطر رگ های دیوارۀ اندام تولیدکنندۀ صفرا

1 )4  2 )3  3 )2  4 )1

 0564 در انسان اندامی که در دوران جنینی، یاخته های خون را می سازد و جزئی از دستگاه لنفی یک فرد بالغ محسوب نمی شود، چه مشخصه ای دارد؟   داخل 99  

1( در تنظیم تولید گویچه های قرمز خون نقش دارد.

2( همۀ مویرگ های آن، مانع عبور مولکول های درشت می شود.

3( هنگام خونریزی شدید، در تولید لختۀ خون نقش اصلی را ایفا می کند.

4( در دفع مادۀ حاصل از تخریب هموگلوبین گویچه های قرمز خون، فاقد نقش است.

یاختههایخونیسفید
 

 0565 کدام گزینه جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»در یک فرد بالغ در هنگام تولید انواع یاخته های خونی توسط یاخته های بنیادی مغز استخوان، هر نوع یاختۀ ..........«

1( بدون هسته با ظاهری بی رنگ، ترکیبات فعال مؤثر در فرآیند انعقاد خون دارد.

2( دانه دار با هستۀ دوقسمتی، از یاخته های میلوئیدی مغز استخوان منشأ می گیرد.

3( بدون دانه با هستۀ تک قسمتی، از یاخته های لنفوئیدی مغز استخوان منشأ می گیرد.

4( منشأ گرفته از یاخته های هسته دار، نقش اصلی دفاع در برابر عوامل خارجی بدن را بر عهده دارد.

 0566  چه تعداد از موارد زیر در رابطه با نوعی از گویچه های سفید خون که بخشی از پاسخ دستگاه ایمنی به مادۀ حساسیت زا را ایجاد می کنند، صحیح است؟

ب( اطالعات ژنی خود را درون یک هسته جای داده است. الف( فاقد منشأ مشترک با مونوسیت ها است. 

د( توانایی عبور از کوچک ترین رگ های خونی بدن را دارند. ج( نمی تواند در ساختار یک لختۀ خونی مشاهده شود. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0567  کدام گزینه از نظر صحیح یا غلط بودن، عبارت زیر را به نحوی متفاوت تکمیل می کند؟

»در یک فرد بالغ، هر یاختۀ خونی که ............ ، به طور حتم ............«

1( در خارج از مغز استخوان به وجود می آید - دارای هستۀ گرد یا بیضی می باشد. 

2( در هستۀ خود دنابسپاراز فعال دارد - توانایی اتصال مستقیم به مولکول آنتی ژن را دارد. 

3( از یاختۀ بنیادی میلوئیدی منشأ می گیرد - دارای جایگاه ژنی برای صفت گروه خونی Rh می باشد. 

4( از یاخته های بنیادی لنفوئیدی منشأ می گیرد - در صورت بالغ شدن در مبارزه با عوامل خارجی ورودی به بدن نقش دارد.
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 0568  کدام گزینه، جملۀ زیر را به نادرستی تکمیل می کند؟

»در یک فرد بالغ، هر نوع گویچۀ سفیدی که ............ به طور قطع ............«

1( هستۀ بیضی شکل دارد - از تقسیم یاخته های لنفوئیدی در مغز استخوان تولید می شود.

2( هستۀ چند قسمتی دارد - دانه های ریزی را در سیتوپالسم خود نگه می دارد.

3( فاقد دانه می باشد - اطالعات الزم برای رشد را درون خود ذخیره می کند.

4( پروتئین دفاعی ترشح می کند - فاقد گیرندۀ آنتی ژنی است.

 0569  چند مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟
»بیماری یا بیماری هایی که در انسان با عالئمی مانند ............ همراه است، می تواند ناشی از اختالل ............ باشد.«

الف( تخریب ریزپرزها و حتی پرزهای روده - مصرف نوعی پروتئین

ب( افزایش غیرطبیعی اندازۀ غده ای در جلوی نای - این غده برای تولید نوعی یون 

ج( عقب ماندگی ذهنی و جسمی در جنین - عملکرد طبیعی غده ای موجود در یک گودی در استخوانی از کف جمجمه

د( کاهش شدید ترشح هورمون  انسولین در بدن - در نحوۀ بالغ شدن لنفوسیت های خط سوم دفاعی 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0570  در یک انسان بالغ، تمامی گویچه های سفید ............ به طور حتم ............ 
G2 چرخۀ یاخته ای را دارند.  1( دارای هستۀ گرد یا بیضی شکل - توانایی ورود به مرحلۀ 

2( دارای هستۀ خمیده یا لوبیایی شکل - توانایی عبور از بین یاخته های پوششی مویرگ  و ورود به خون را دارند. 

3( تولید شده توسط یاخته های بنیادی میلوئیدی - تحت شرایطی می توانند پروتئینی از خط دوم دفاعی را ترشح کنند.

4( دارای دانه های روشن در میان یاختۀ خود - در هنگام دفاع از بدن، میزان غشای یاخته ای خود را کاهش می دهند. 

 0571  چه تعداد از موارد زیر در رابطه با نوعی گویچۀ سفید که بلندترین زوائد غشایی را دارا می باشد، به نادرستی بیان شده است؟
ب( برخالف یاختۀ خونی قرمز، از تقسیم یاختۀ بنیادی لنفوئیدی ایجاد می شود. الف( هر یک دارای هسته های تکی خمیده در میان یاختۀ خود می باشد. 

د( همانند یاخته های اصلی دستگاه ایمنی بدن انسان، دارای میان یاختۀ بدون دانه هستند. ج( به دنبال تمایز در خارج از خون، می توانند یاخته های دندریتی را به وجود آورند. 

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

 0572  کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟
»با توجه به تصاویر مقابل، یاختۀ خونی نوع ............ یاختۀ خونی نوع ............« 

A )1 برخالف - B و C، یاختۀ هدف پیک شیمیایی ترشح شده از ماکروفاژ در التهاب است. 

A )2 برخالف - B، می تواند در هنگام دفاع از بدن، میزان سطح غشای خود را کاهش دهد. 

B )3 همانند - C، می تواند با مصرف ATP، غشای ریزکیسه هایی را به غشای اصلی خود اضافه کند.

B )4 همانند - C، می تواند همزمان با فعالیت رنابسپاراز 2 و رناتن، به تولید رنابسپاراز 3 بپردازد. 

گردههاوانعقادخون
 

 0573 کدام گزینۀ زیر در رابطه با قطعات یاخته ای بی رنگی که از هدر رفتن خون جلوگیری می کنند، صحیح نیست؟
1( به منظور فعالیت خود به وجود یون کلسیم نیاز دارند.

2( با گریزانه کردن خون از خوناب جدا شده و جزء بخش یاخته ای خون محسوب می شود.

3( منشأ تشکیل مستقیم آن در مغز استخوان با هر گویچۀ خونی دیگری متفاوت است.

4( درون این قطعات کوچک تر از گویچه های قرمز، دانه های بزرگ پر از ترکیبات فعال وجود دارند.

 0574  در یک فرد بالغ، هر ............ موجود در خون، به طور حتم ............ .
1( گردۀ - تمام محتویات موجود در سیتوپالسم مگاکاریوسیت را در خود دارد.

2( گویچۀ قرمز - پس از تخریب، آهن خود را در اندامی با مویرگ  ناپیوسته ذخیره می کند.

3( گویچۀ سفید دارای هستۀ تکی گرد یا بیضی شکل - طی تقسیم، دو یاختۀ مشابه ایجاد می کند.

در بدن نقش مهمی ایفا می کند.  CO2 O2 و 4( یاختۀ خونی بدون هستۀ - در انتقال گاز

 عبارت هایی را نشان می دهد که جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟
ً
 0575  کدام گزینه تماما

»در یک فرد بالغ اگر خون ریزی ............ ممکن است ............«

الف( محدود باشد و دیوارۀ رگ آسیب جزئی دیده باشد - ایجاد درپوش مانع خروج خون از رگ آسیب دیده شود.

ب( با ایجاد لخته در محل آسیب دیده همراه باشد - اختالل در تولید ویتامین K، روند انعقاد خون را دچار مشکل کند.

ج( با تولید لختۀ خونی توسط گرده ها همراه باشد - ترومبین تولید نوعی پروتئین محلول در پالسما را افزایش دهد.

د( شدید باشد و آسیب جدی تری به رگ وارد شده باشد - آنزیم پروترومبیناز موجب تبدیل ترومبین به پروترومبین شود.

4( ج - د 3( الف - ج  2( الف - ب  1( ب - ج 
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40420 
3

و بطن چپ،  بین دهلیز چپ  و  راست، دریچۀ سه لختی  بطن  و  راست  بین دهلیز 

سه لختی  دریچۀ  در  موجود  قطعات  این که  دلیل  به  دارد.  وجود  دولختی  دریچۀ 

بیشتر  آن  به  متصل  ارتجاعی  طناب های  تعداد  است،  دولختی  دریچۀ  از  بیشتر 

است؛ در نتیجه تعداد طناب های ارتجاعی بیشتری در بطن راست در مقایسه با 

بطن چپ وجود دارد.

بطنراستدیدهمیشود. تعدادطنابهایارتجاعیدر لب کالم: حداکثر

 بررسی سایر گزینه ها

1 بخش نزولی سرخرگ آئورت از پشت )نه جلوی( سرخرگ ششی عبور می کند. 

2 قطورترین بخش بطن چپ نسبت به نازک ترین بخش آن، در سطحی پایین تر 

)نه باال تر( قرار گرفته است.

به  مربوط  که  دارد  وجود  آن  به  خون  ورود  برای  مدخل  چهار  چپ،  دهلیز  در   4

چهار سیاهرگ ششی می باشند. در دهلیز راست، سه مدخل برای ورود خون به 

آن وجود دارد که مربوط به محل ورود سیاهرگ های زیرین، زبرین و اکلیلی هستند.

حفرات قلب

ت
س

 را
یز

هل
د

 حاوی خون تیره )حاوی کربن دی اکسید بیشتر نسبت به اکسیژن(

 خون تیرۀ خروجی از اندام های باالیی بدن را از طریق سیاهرگ زبرین و خون خروجی از اندام های پایینی بدن را از طریق سیاهرگ زیرین دریافت می کند.

 از سیاهرگ  اکلیلی خون دریافت می کند.

گره پیش آهنگ( در دیوارۀ این حفره قرار دارد.  گره شروع کنندۀ تحریکات قلبی )

 بعد از این که پیام تحریک دهلیزها الیۀ میانی آن ها را در بر گرفت، دهلیز ها منقبض و خون موجود در دهلیز راست از طریق دریچۀ سه لختی به بطن راست 

وارد می شود.

 همواره، چه در هنگام انقباض دهلیزها چه در هنگام انقباض بطن ها، خون تیره دریافت می کند.

 پیام انقباض به صورت همزمان الیۀ میانی دهلیزها را در بر می گیرد و انقباض دهلیزها به صورت همزمان انجام می شود.

 در دهلیز راست سه مدخل برای ورود خون به آن وجود دارد:

الف( مدخل سیاهرگ زبرین

ب( مدخل سیاهرگ زیرین

ج( مدخل سیاهرگ اکلیلی

 در مسیر گردش خون عمومی نقش دارد. 

ت
س

 را
طن

ب

 حاوی خون تیره )حاوی کربن دی اکسید بیشتر نسبت به اکسیژن(

 بعد از انتشار پیام تحریک در الیۀ میانی آن، خون تیره از طریق یک سرخرگ ششی به سمت شش ها فرستاده می شود.

 درون شامه )آندوکارد( موجود در بطن راست، از طریق تارهایی به سه قطعۀ آویختۀ دریچۀ سه لختی متصل است. 

 این بخش با انقباض خود سبب باز شدن دریچۀ سینی موجود در ابتدای سرخرگ ششی می شود. 

 پیام انتشار تحریک بطن ها از طریق دسته تارهای بطنی )رشته های گرهی موجود در دیوارۀ بین دو بطن( به سراسر بخش  های بطن ارسال می شود.

 در مسیر گردش خون ششی نقش دارد.
پ

 چ
یز

هل
د

 حاوی خون روشن )حاوی اکسیژن بیشتر نسبت به کربن دی اکسید(

 خون روشن خروجی از شش ها را از طریق چهار سیاهرگ ششی دریافت می کند.

 پیام انقباض از طریق دسته تارهای دهلیزی به دهلیز چپ منتشر می شود.

 بعد از این که پیام تحریک دهلیز ها الیۀ میانی آن را در بر گرفت، دهلیز ها منقبض و خون موجود در دهلیز چپ از طریق دریچۀ دولختی به بطن چپ وارد می شود.

 همواره، چه در هنگام انقباض دهلیزها و چه در هنگام انقباض بطن ها، خون روشن دریافت می کند.

 پیام انقباض به صورت همزمان الیۀ میانی دهلیزها را در بر می گیرد و انقباض دهلیزها به صورت همزمان انجام می شود.

 در دهلیز چپ چهار مدخل برای ورود خون به آن وجود دارد که مربوط به چهار سیاهرگ ششی هستند.

 در مسیر گردش خون ششی نقش دارد.

پ
 چ

طن
ب

 حاوی خون روشن )حاوی اکسیژن بیشتر نسبت به کربن دی اکسید(

 بعد از انتشار پیام تحریک در الیۀ میانی آن، خون روشن از طریق سرخرگ آئورت به سمت اندام های بدن فرستاده می شود.

 درون شامۀ )آندوکارد( موجود در بطن چپ، از طریق تارهایی به دو قطعۀ آویختۀ دریچۀ دولختی )میترال( متصل است.

 این بخش با انقباض خود سبب باز شدن دریچۀ سینی موجود در ابتدای سرخرگ آئورت می شود. 

 پیام انتشار تحریک بطن ها از طریق دسته تارهای بطنی )رشته های گرهی موجود در دیوارۀ بین دو بطن( به سراسر بخش های بطن ارسال می شود.

 بطن چپ با پمپاژ خون به درون سرخرگ آئورت در تغذیۀ قلب از طریق سرخرگ های اکلیلی نقش دارد. مدخل سرخرگ های اکلیلی در دیوارۀ سرخرگ آئورت 

قرار دارد.

 در مسیر گردش خون عمومی نقش دارد.
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3

ابتدای سؤال چی میگه؟جلوییتریندریچۀقلبی،دریچۀسینیموجوددر

سرخرگششیاست.

سرخرگ ششی در مجاورت قوس سرخرگ آئورت برای نخستین بار منشعب می شود.

 توسط قوس آئورت در بر گرفته می شود. 
ً
محل منشعب شدن سرخرگ ششی، دقیقا

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

پشت  از  ششی(  سرخرگ  خود  )نه  ششی  سرخرگ  راست  سمت  انشعاب   1

زبرین  بزرگ سیاهرگ  به  خود  خارجی  سطح  در  و  می گذرد  زبرین  بزرگ سیاهرگ 

اتصال مستقیم دارد. سطح بیرونی سرخرگ ششی با سرخرگ آئورت اتصال دارد.

2 سرخرگ ششی، خون تیره )نه روشن( را به شش ها )محل دفع کربن دی اکسید( 

ارسال می کند.

O2 به خون هستند. بنابراین شش ها  CO2 از خون و ورود شش ها، محل خروج

به حفظ حالت پایدار بدن کمک می کنند. 

فصل  5 - دهم

ترکیب با آینده

4 خون درون سرخرگ ششی، تیره است. در خون تیره مقدار اکسیژن نسبت به 

کربن  دی اکسید کم تر است، نه این که در خون تیره اکسیژن وجود ندارد.

هم در رگ های واجد خون روشن و هم در رگ های واجد خون تیره، اکسیژن و 

کربن دی اکسید دیده می شود. منتها میزان این گازها متفاوت است. 

نکته

0422 
1  

موارد )الف( و )ب( عبارت صورت سؤال را به درستی تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

در  دارد.  نقش  قلب  راست  نیمۀ  حفرات  از  خون  خروج  در  ششی  سرخرگ  الف( 

کم اکسیژن( وجود  حفرات نیمۀ راست قلب یعنی دهلیز و بطن راست، خون تیره )

دارد؛ بنابراین سرخرگ ششی خون تیره را از نیمۀ راست قلب خارج می کند.

ب( سرخرگ آئورت در خروج خون از نیمۀ چپ قلب نقش دارد. در ابتدای سرخرگ 

آئورت دریچۀ سینی وجود دارد که با توجه به شکل از سه قطعه تشکیل شده است.

ج( رگ خارج کنندۀ خون از حفرات باالیی قلب )دهلیزها( وجود ندارد. به دهلیزها 

تنها رگ های وارد کنندۀ خون متصل هستند.

 
ً
 از قلب خارج می کنند و 7 سیاهرگ خون را مستقیما

ً
دو سرخرگ خون را مستقیما

به قلب وارد می کنند.

نکته

د( به حفرات پایینی قلب یعنی بطن ها، سرخرگ ها متصل اند. سرخرگ ششی، در 

خود  عبور  مسیر  در  آئورت  صعودی  بخش  می شود.  دوشاخه  خود،  عبور  مسیر 

سه شاخۀ کوچک تر را به اندام های باالتر از قلب می فرستد. بخش نزولی آئورت به 

اندام های پایین تر از قلب خون رسانی می کند.

رگ های خونی متصل به قلب

سرخرگ آئورت

انتقال خون روشن از بطن چپ به همۀ اندام های بدننقش

ویژگی ها و نکات

 بزرگ ترین سرخرگ بدن است.
سه  برداشتن  قوس  هنگام  در  و  قلب  از  خروج  از  بعد   
به  انشعاب  سه  این  که  می شود  منشعب  آن  از  سرخرگ 
سمت اندام های باالیی می روند. در ادامه، آئورت، با عبور از 
روی سرخرگ ششی، به سمت اندام های پایینی بدن می رود.
 در دیوارۀ سرخرگ آئورت، مدخل سرخرگ اکلیلی وجود دارد.

مسیر گردش خون 
عمومی / ششی

عمومی

سیاهرگ های ششی

انتقال خون روشن از شش ها به دهلیز چپنقش

ویژگی ها و نکات

 چهار سیاهرگ ششی خون را از شش ها به دهلیز چپ 
می فرستند.

 دو سیاهرگ ششی از شش راست و دو سیاهرگ دیگر 
از شش  چپ، خون خود را به قلب می ریزند.

 با توجه به این که قلب انسان کمی به سمت چپ بدن 
متمایل شده است، می توان گفت سیاهرگ های ششی 
سیاهرگ های  به  نسبت  ارتباط اند،  در  چپ  شش  با  که 

ششی مرتبط با شش راست، کوتاه تر  می باشند.

مسیر گردش خون 
عمومی / ششی

ششی

سرخرگ  ششی

انتقال خون تیره از بطن راست به شش هانقش

ویژگی ها و نکات

این رگ  خونی بعد از خروج از قلب، در زیر قوس آئورت به 
دو شاخه )سرخرگ ششی راست و چپ( تقسیم می شود. 
راست(  ششی  )سرخرگ  راست  شش  به  که  شاخه ای 

می رود، از زیر قوس آئورت عبور می کند.

مسیر گردش خون 
عمومی / ششی

ششی

سیاهرگ زبرین

انتقال خون تیره از اندام های باالیی بدن به دهلیز راستنقش

ویژگی ها و نکات
 بزرگ ترین سیاهرگ های بدن

 خون تیرۀ جمع شده از اندام های باالیی بدن را به دهلیز 
راست منتقل می کند.

مسیر گردش خون 
عمومی / ششی

عمومی

سیاهرگ زیرین

انتقال خون تیره از اندام های پایینی بدن به دهلیز راستنقش

ویژگی ها و نکات
 بزرگ ترین سیاهرگ های بدن

 خون تیرۀ جمع شده از اندام های پایینی بدن را به دهلیز 
راست منتقل می کند.

مسیر گردش خون 
عمومی / ششی

عمومی
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سرخرگ های اکلیلی

نقش
انتقال خون روشن موجود در سرخرگ آئورت به 

بافت های قلبی

ویژگی ها و نکات

 از دیوارۀ سرخرگ آئورت جدا و دو شاخه می شود. یکی 
از شاخه های آن به سمت پشتی قلب و دیگری به سمت 

جلویی قلب می رود.
 در تغذیۀ بافت های قلبی نقش دارد.

 کوچک ترین سرخرگ متصل به قلب محسوب می شود.

مسیر گردش خون 
عمومی / ششی

عمومی

سیاهرگ اکلیلی

انتقال خون تیره از بافت های قلبی به دهلیز راستنقش

ویژگی ها و نکات
از  را  خون  که  سیاهرگی  شاخۀ  چند  پیوستن  هم  به  از   

بافت های قلب جمع آوری می کنند، تشکیل می شود.
 خون تیرۀ خود را به دهلیز راست می ریزد.

مسیر گردش خون 
عمومی / ششی

عمومی

سرخرگ و سیاهرگ اکلیلی

0423 
4

خونرسانیبهدستهاوپاهانقشدارد. ئورتدر سؤال چی میگه؟سرخرگآ

دقت کنید که اولین انشعاب سرخرگ آئورت، مربوط به سرخرگ اکلیلی است. این 

انشعاب با توجه به شکل، بالفاصله در بخش ابتدایی آئورت و در محل دریچۀ سینی 

از آئورت جدا می شود؛ در حالی که اولین انشعاب سرخرگ ششی )سرخرگی که خون 

تیره را از قلب خارج می کند( پس از خروج از قلب و در زیر قوس آئورت می باشد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 همان طور که در شکل مشخص است، سرخرگ آئورت بالفاصله در مجاورت با 

بزرگ سیاهرگ زبرین قرار دارد.

با توجه  اما  نیمۀ چپ  قلب است؛  به  آئورت، مربوط  این که سرخرگ  با وجود   2

به شکل کتاب درسی، در سمت راست سرخرگ ششی )سرخرگ خروجی از بطن 

راست( مشاهده می شود.

3 انشعابات سرخرگ های اکلیلی که کوچک ترین سرخرگ های متصل به حفره های 

قلبی هستند، از آئورت انشعاب گرفته اند و خون خود را از آن دریافت می کنند.

سرخرگ آئورت، بزرگ ترین سرخرگ بدن است.

نکته

کوچک(مسیر های گردش خون عمومی )بزرگ( مسیر گردش خون ششی )

یر
س

ن م
 ای

دۀ
هن

ل د
کی

ش
ی ت

ها
گ 

 سرخرگ آئورت و سرخرگ  های ر
کوچک منشعب از آن

 شبکۀ مویرگی موجود 
در اندام های بدن

 سیاهرگ های زبرین و زیرین و 
سیاهرگ های کوچک متصل به آن

 عروق اکلیلی

 سرخرگ ششی و سرخرگ  های 
کوچک منشعب از آن

 شبکۀ مویرگی تشکیل شده 
در شش ها

 سیاهرگ های ششی و 
سیاهرگ های کوچک متصل 

به آن

یر
س

ن م
 ای

دۀ
هن

ل د
کی

ش
ی ت

ها
ت 

سم
ق

بطن چپ  سرخرگ آئورت  
سرخرگ های کوچک تر  شبکۀ 

مویرگی در اندام های باالیی و پایینی 
بدن  سیاهرگ های کوچک تر 

 سیاهرگ زیرین و زبرین و 
سیاهرگ اکلیلی  دهلیز راست

بطن راست  سرخرگ ششی 
 سرخرگ های کوچک تر 

 شبکۀ مویرگی در مجاور 
حبابک های موجود در شش  
سیاهرگ های کوچک تر  چهار 
سیاهرگ ششی  دهلیز چپ

0424 
2

از  است.  ارتباط  در  آئورت  سرخرگ  یعنی  بدن  سرخرگ  قطورترین  با  چپ  بطن 

سرخرگ آئورت بعد از خروج از قلب، سه شاخۀ باریک تر جدا می شود که بعضی از 

انشعابات آن در خون رسانی به مغز نقش دارد. 

قطورترین حفرۀ قلبی، بطن چپ و قطورترین سرخرگ بدن، سرخرگ آئورت می باشد. 

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 بطن راست خون تیره را به شش ها می فرستد. الیۀ میانی بطن راست ضخامت 

کم تری نسبت به بطن چپ دارد.

3 بطن ها با دو دریچۀ قلبی ارتباط مستقیم دارند. دهلیزها نسبت به بطن ها، مدت 

ثانیه   0 5/ به بطن ها و  ثانیه   0 8/ به دهلیز ها پر می شوند.  از خون  بیشتری  زمان 

خون وارد می شود.

4 دهلیز چپ با سیاهرگ های ششی که حاوی خون غنی از اکسیژن اند، در ارتباط 

است. دهلیز ها در مقایسه با بطن ها در سطحی عقب تر )نه جلوتر( قرار دارند.

مجموعچپ  خون روشنراست  خون تیره

ب
قل

ی 
ها

چه 
دری

دهلیزها

 بزرگ سیاهرگ زیرین
 بزرگ سیاهرگ زبرین

 سیاهرگ کرونری
7 سیاهرگ4 سیاهرگ ششی

2 سرخرگسرخرگ آئورتسرخرگ ششیبطن ها

5 رگ4 رگمجموع
9 رگ متصل به 

حفرات قلب

0425 
3

ج خار قلب  از که تیرهای خون ششی، خون گردش  در میگه؟ چی  سؤال  

گردشخونعمومی میشودبالفاصلهواردشبکۀمویرگیششهامیشود.در

نیز،خونتیرهواردشبکۀمویرگیمیشود؛امادقتکنیدکهایناتفاقبالفاصله

وارد که وده ر  از وجی خر سیاهرگ )مثل نمیدهد رخ قلب  از خون وج خر  از بعد

شبکۀمویرگیکبدمیشود(.
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4
موارد )الف(، )ب( و )د( به درستی تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

الف( در هر دو مسیر گردش خون، تبادالت گازی در اندام ها انجام می گیرد. در گردش 

O2 می شود و در گردش خون عمومی،  خون ششی، پس از تبادالت گازی، خون غنی از

O2 وارد اندام می شود و پس از تبادالت گازی، اندام را ترک می کند. خون غنی از

جهت حرکت گازها در شبکه های مویرگی موجود در گردش خون عمومی و ششی 

با هم متفاوت است. 

نکته

ابتدای  وارد  فراوان(   CO2 )دارای تیره  خون  فقط  ششی،  خون  گردش  در  ب( 

شبکۀ مویرگی می شود؛ در حالی که در گردش خون عمومی، به طور معمول خون 

روشن وارد ابتدای مویرگ می شود.

الزم  عمومی  خون  گردش  در  خون  درآوردن  گردش  به  برای  که  خونی  فشار  ج( 

است، بسیار بیشتر از فشار خون الزم جهت حرکت خون در گردش خون ششی 

بیشتر  ضخامت  نیز،  عمومی  خون  گردش  در  بیشتر  خون  فشار  این  علت  است. 

بطن چپ و قدرت بیشتر آن است.

گردش  در  ولی  می شود؛  چپ  دهلیز  وارد  سیاهرگ  چهار  ششی،  گردش  در  د( 

عمومی سه سیاهرگ وارد دهلیز راست می شود.

0426 
3

سیاهرگ های ششی، خون مسیر گردش ششی را به قلب وارد می کنند. سیاهرگ های 

ششی، درون قفسۀ سینه قرار دارند.

درون قفسۀ سینه رگ های گردش خون عمومی و ششی دیده می شود. 

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

قلب خارج می کند. سرخرگ  از  را  آئورت، خون مسیر گردش عمومی  1 سرخرگ 

آئورت در خون رسانی به اندام های بدن نظیر شش ها نقش دارد.

با  از قلب خارج می کند. این رگ  را  2 سرخرگ ششی، خون مسیر گردش ششی 

بطن راست در ارتباط است. بطن چپ )نه راست( قطورترین حفرۀ قلبی است.

4 سیاهرگ  اکلیلی و بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین، خون مسیر گردش عمومی 

را به قلب وارد می کنند. سیاهرگ اکلیلی، خون تیرۀ موجود در خود بافت قلب را 

جمع آوری می کند، نه اندام های باالیی یا پایینی قلب.

0427 
3

یک میشود، منشعب ئورت آ سرخرگ  از که رگی اولین میگه؟ چی  سؤال  

سرخرگاکلیلیاست.

خون رگ های اکلیلی در نهایت از طریق نوعی سیاهرگ به دهلیز راست تخلیه می شود. 

 بررسی سایر گزینه ها

خون رسانی  در  اختالل  باعث  می تواند  دیواره(  شدن  )سخت   شرایین  تصلب   1

سرخرگ های اکلیلی قلب شود. در این حالت با ضعیف شدن یاخته های ماهیچه ای 

قلبی، کاهش فشار خون امکان پذیر است.

بودن  بسته  یا  باز  که  دارد  وجود  امکان  این  )رگ نگاری(  آنژیوگرافی  طی  در   2

رگ های اکلیلی مورد بررسی قرار می گیرد. 

4 با توجه به شکل کتاب درسی، انشعابات سرخرگ اکلیلی بر روی بافت چربی 

)نوعی بافت پیوندی( قابل مشاهده اند.

 کدام گزینه در مورد رگ های تغذیه کنندۀ قلب صادق نیست؟

1( در تأمین اکسیژن مورد نیاز یاخته های قلبی مؤثر هستند.

2( هرگاه توسط لختۀ خونی مسدود شوند، تصلب شرایین قلب را ایجاد می کنند.

3( در حد فاصل بین دهلیزها و بطن ها قابل مشاهده هستند.

4( به واسطۀ دو سرخرگ از طرفین آئورت منشعب می شوند.

2 عروق تغذیه کنندۀ قلب انسان، همان عروق اکلیلی هستند. تصلب شرایین 
یعنی سخت شدن دیوارۀ سرخرگ های اکلیلی و ربطی به ایجاد لختۀ خون ندارد.

0428 
4

همان طور که در شکل های 3 و 4 کتاب درسی مشخص است، هر کدام از سرخرگ های 

اکلیلی که از آئورت جدا شده اند، در جلوی قلب انشعاباتی ایجاد کرده اند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 منظور از حفرات باالیی قلب، دهلیزها هستند. دریچه های دولختی و سه لختی 

توسط طناب های ارتجاعی به برآمدگی های ماهیچه ای بطن ها متصل هستند.

2 دقت کنید که شبکه های مویرگی به طور معمول بین دو نوع رگ )یک سرخرگ و 

یک سیاهرگ( قرار دارند و این امکان وجود دارد که بین دو سیاهرگ یا دو سرخرگ نیز 

قرار بگیرند. به عنوان مثال در کلیه ها، گلومرول بین سرخرگ آوران و وابران قرار دارد. 

همین طور شبکۀ مویرگی در کبد، بین سیاهرگ باب و سیاهرگ فوق کبدی قرار دارد.

مشاهدهشود. یکنوعنیز لب کالم اینکه!شبکۀمویرگیمیتواندبیندورگاز

3 دقت کنید که هر یک از بطن ها، خون را به درون یک سرخرگ )نه سرخرگ ها( 

وارد می کند.

در کنکورهای اخیر، جمع یا مفرد بودن کلمات خیلی اهمیت پیدا کرده است.

نکته

0429 
4

با توجه به شکل، گردش خون عمومی گسترده تر از گردش خون 

ششی است. 

 بررسی سایر گزینه ها

1 با توجه به متن کتاب در صفحۀ اول فصل 4 دهم، پیوند قلب 

در افرادی که سکتۀ قلبی کرده اند، می تواند انجام شود. 

استفاده  است«  »ممکن  باید   »
ً
»قطعا جای  به  گزینه  این  در   2

می شد. 

3 این گزینه طبق متن کتاب درسی دهم غلطه!

0430 
4

به دهلیز راست، بزرگ سیاهرگ زیرین و بزرگ سیاهرگ زبرین و سیاهرگ کرونری 

خون  می شوند.  تخلیه  ششی  سیاهرگ های  چپ،  دهلیز  به  و  می ریزد  )اکلیلی( 

با  مقایسه  در  آن ها  و هموگلوبین  بوده  تیره  راست،  با دهلیز  مرتبط  سیاهرگ های 

سیاهرگ های ششی )حاوی خون روشن!( میزان کم تری اکسیژن حمل می کند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 دقت کنید که سیاهرگ های ششی خون اندام های باالتر از قلب )یعنی شش ها( 

خون  می توانند  راست  دهلیز  با  مرتبط  سیاهرگ های  می برند.  چپ  دهلیز  به  را 

اندام های باالتر، پایین تر و یا خود قلب را به آن وارد کنند.

2 سیاهرگ ها در الیۀ میانی دیوارۀ خود ماهیچه های صاف دارند.
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4
3 حرکت خون در سیاهرگ ها به ویژه در اندام های پایین تر از قلب، به مقدار زیادی 

سیاهرگ  با  ارتباط  در  جمله  این  است.  وابسته  اسکلتی  ماهیچه های  انقباض  به 

اکلیلی درست نیست.

0431 
4

دریچههای بطنها،  از وجی خر سرخرگهای ابتدای  در میگه؟ چی  سؤال  

یمیکنند. بازگشتخونبهبطنجلوگیر دارندکهاز سینیقرار

برجستگی های  به  بطن ها،  و  دهلیزها  بین  دریچه های  برخالف  سینی  دریچه های 

ماهیچۀ بطنی اتصال ندارند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 هر دوی این دریچه ها از سه قطعه تشکیل شده اند.

و  دهلیزها  بین  دریچه های  مدخل  است،  مشخص  نیز  شکل  در  که  همان طور   2

بطن ها از دریچه های سینی بزرگ تر است.

3 همان طور که در شکل مشخص است، دریچه های سینی سرخرگ ششی و آئورتی 

در سطح جلوتری از دریچه های دولختی و سه لختی قرار دارند.

0432 
2

موارد )ج( و )د( به درستی تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

الف( دریچه های دستگاه گردش خون همگی در اثر چین خوردگی بافت پوششی ایجاد 

شده اند. در قلب، دریچه های سینی با بافت پیوندی دیوارۀ دهلیزها ارتباطی ندارند.

ب( همان طور که در شکل نیز مشخص است، قسمت هایی از الیۀ ماهیچه ای بطن 

راست، قطر کم تری نسبت به دیوارۀ بین دو بطن دارد.

ج( دهلیز چپ با چهار سیاهرگ ششی و دهلیز راست با سه سیاهرگ )زیرین، زبرین 

سرخرگ  با  راست  بطن  و  آئورت  سرخرگ  با  چپ  بطن  است.  ارتباط  در  اکلیلی(  و 

ششی ارتباط دارد.

د( در قلب انسان، قدرت بطن ها از دهلیزها بیشتر است.

0433 
2

دریچه های بین دهلیزها و بطن ها به کمک طناب های ارتجاعی به دیوارۀ بطن ها متصل 

می شوند.  این دریچه ها، در مقایسه با دریچه های سینی اندازۀ بزرگ تری دارند.

 بررسی سایر گزینه ها

بطن ها بسته می شوند.  انقباض  ابتدای  در  بطن ها  و  بین دهلیزها  1 دریچه های 

دریچۀ سه لختی در مقایسه با دریچه های سینی، در سطح پایین تری قرار گرفته اند.

3 دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت مانع بازگشت خون روشن به درون قلب 

می شود. این دریچه در سطحی عقب تر از دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی قرار 

گرفته است.

4 دریچۀ سه لختی مانع بازگشت خون تیره به دهلیز راست می شود. این دریچه از سه 

قطعه تشکیل شده است و در نتیجه تعداد قطعات بیشتری از دریچۀ میترال دارد.

دریچه های دولختی و سه لختی از قطعات آویخته تشکیل شده اند.

نکته

دریچه های موجود در قلب

دریچه های دهلیزی - بطنی

ویژگی ها و نکاتساختارمحل حضور

دولختی 
)میترال(

بین دهلیز چپ و 
بطن چپ

پوششی  بافت  چین خوردگی  اثر  در   
سنگفرشی موجود در الیۀ درون شامه 

)آندوکارد( تشکیل شده اند.
آن ها  استحکام  به  فیبری  اسکلت   
کمک می کند. اسکلت فیبری از جنس 
بافت پیوندی رشته ای )متراکم( است.

 در ساختار این دریچه ها هم بافت پوششی سنگفرشی و هم بافت پیوندی رشته ای وجود دارد.
 این دریچه ها، ساختار ماهیچه ای ندارند. 

 در هنگام انقباض بطنی بسته اند و از بازگشت خون به دهلیزها جلوگیری می کنند.
 با بسته شدن این دریچه ها، صدای اول قلب )پووم( تولید می شود. 

 در هنگام انقباض دهلیزی و استراحت عمومی قلب بازند تا خون از دهلیزها به بطن ها بریزد.
 در ابتدای سیستول بطنی بسته و در ابتدای استراحت عمومی باز می شوند.

سه لختی
بین دهلیز راست 

و بطن راست

دریچه های سرخرگی )سینی شکل (

ویژگی ها و نکاتساختارمحل حضور

در ابتدای 
سرخرگ های 

خروجی از بطن ها

پوششی  بافت  چین خوردگی  اثر  در   
سنگفرشی موجود در الیۀ درون شامه 

)آندوکارد( تشکیل شده اند.
آن ها  استحکام  به  فیبری  اسکلت   
کمک می کند. اسکلت فیبری از جنس 
بافت پیوندی رشته ای )متراکم( است.

 در ساختار این دریچه ها هم بافت پوششی سنگفرشی و هم بافت پیوندی رشته ای وجود دارد.
 این دریچه ها، ساختار ماهیچه ای ندارند. 

 در هنگام انقباض دهلیزی و استراحت عمومی بسته اند و از بازگشت خون از سرخرگ های 
آئورت و ششی به بطن ها جلوگیری می کنند.

 با بسته شدن این دریچه ها، صدای دوم قلب )تاک( تولید می شود. 
 در هنگام انقباض بطنی بازند تا خون از بطن ها به سرخرگ ها وارد شود. 

استراحت  در  و  در هنگام سیستول دهلیزی  بطنی بسته می شوند.  انتهای سیستول  در   
عمومی قلب، بسته و در هنگام سیستول بطنی، باز هستند.
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4
دریچه  موجود در رگ ها

دریچۀ النه کبوتری

ویژگی ها و نکاتساختارمحل حضور

در بسیاری از 
 سیاهرگ های بدن 
 )مانند سیاهرگ های

دست و پا(

در اثر چین خوردگی 
بافت پوششی 

سنگفرشی موجود در 
دیوارۀ رگ ها تشکیل 

شده است.

 در هنگام انقباض بافت 
ماهیچه ای موجود در دیوارۀ 
سیاهرگ، دریچۀ باالیی باز و 
دریچۀ پایینی بسته می شود.
 به جریان یک طرفۀ خون در 
طول سیاهرگ ها کمک می کند.

که  دارد  وجود  ماهیچه ای  حلقۀ  نوعی  خون  مویرگ های  از  بعضی  ابتدای  در 

دریچه نیست. در مویرگ های خونی دریچه وجود ندارد.

نکته

0434 
2

بدن سرخرگ قطورترین ابتدای  در موجود قلبی دریچۀ میگه؟ چی  سؤال  

ئورت(،دریچۀسینیاست.عقبیتریندریچۀقلبی،دریچۀسهلختیاست. )یعنیآ

دریچۀ سینی به سمت خارج حفرات قلبی باز می شود؛ ولی دریچۀ سه لختی به سمت 

درون بطن چپ باز می شود.

دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت، نزدیک ترین دریچۀ قلبی به محل خروج 

انشعاب سرخرگ اکلیلی می باشد.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

بطن ها  درون  به  خون  بازگشت  مانع  سه لختی،  دریچۀ  برخالف  سینی  دریچۀ   1

)بزرگ ترین حفرات قلبی(  می شود؛ در حالی که دهلیزها، باالترین حفرات قلبی هستند.

3 دریچۀ سینی برخالف دریچۀ سه لختی، خون غنی از اکسیژن را از خود عبور می دهد.

4 هر دو دریچه در تشکیل صداهای قلبی نقش دارند.

0435 
4

تماسبا ئورتودریچۀدولختیدر سؤال چی میگه؟دریچۀسینیابتدایآ

میگیرند. وشنقرار خونر

فقط مورد »الف« دربارۀ هر دو دریچه درست است.

 بررسی همۀ موارد

بسته  یا  باز  چپ،  بطن  انقباضی  فعالیت  تأثیر  تحت  دریچه ها  این  دوی  هر  الف( 

می شوند. در واقع در زمان انقباض بطن چپ، افزایش فشار خون در بطن موجب 

می شود تا دریچۀ دولختی بسته و دریچۀ سینی آئورتی باز شود. در زمان استراحت 

بطن چپ نیز فشار خون در بطن کاهش می یابد که نتیجه اش هم می شود باز شدن 

دریچۀ میترال و بسته شدن دریچۀ سینی آئورتی!

انقباض بطن چپ باعث باز شدن دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ آئورت و بسته 

شدن دریچۀ دولختی می شود. 

نکته

ب( دریچۀ سینی آئورتی برخالف دریچۀ دولختی در انتهای استراحت بطن ها باز می شود.

قلب  حفرات  بین  در  را  ماهیچه ای  الیۀ  ضخیم ترین  چپ  بطن  که  آن جایی  از  ج( 

نیروی  انقباض  حین  در  حفرات  سایر  به  نسبت  نتیجه  در  می باشد؛  دارا  انسان، 

بین  که  دولختی  دریچۀ  گفت  می توان  بنابراین  می کند.  وارد  خون  به  را  بیشتری 

دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد، بیشترین میزان فشار خون را در بین دریچه های 

قلبی تحمل می کند.

ویواردشدهبهدریچۀدولختیودریچۀسینیابتدایسرخرگ لب کالم: میزاننیر

قلباست. دودریچۀدیگر از ئورت،بیشتر آ

د( دریچۀ دولختی، به دیوارۀ بطن چپ متصل است، ولی دریچۀ سینی آئورتی نه!

سه ویژگی زیر در بین تمام دریچه های موجود در دستگاه گردش خون انسان 

مشترک است: 

1 تحت تأثیر فشار خون، باز و بسته می شوند.

2 در ساختار خود دارای بافت پوششی هستند.

3 امکان جریان یک طرفۀ خون را فراهم می کنند.

نکته

0436 
4

دهلیز به رگسیاهرگها بز طریق  از عمومی گردش خون سؤال چی میگه؟

وارد راست بطن به راست  دهلیز  از اینکه برای خون این پس میگردد.  باز راست

کند. دریچۀسهلختیعبور شود،بایداز

خون خروجی از مسیر گردش خون عمومی، ابتدا از دریچۀ سه لختی عبور می کند 

و خون خروجی از مسیر گردش خون ششی، ابتدا از دریچۀ دولختی می گذرد. 

نکته

با توجه به شکل کتاب درسی، دریچۀ سه لختی، در سطح پایین تری از سایر دریچه های 

قلبی قرار گرفته است. 

 بررسی سایر گزینه ها

1 در حین انقباض دهلیزها، فشار خون درون این حفرات قلبی بیشتر می شود. 

این افزایش فشار باعث می شود تا دریچه های بین دهلیزها و بطن ها باز شوند. 

حین  در  که  است  راست  بطن  و  راست  دهلیز  بین  دریچه ای  سه لختی،  دریچۀ   2

انقباض بطن ها بسته می باشد؛ ولی در سایر مراحل فعالیت قلبی، باز است. پس این 

دریچه در بیشتر زمان فعالیت قلب، )انقباض دهلیزها و استراحت کلی( باز است.

3 این دریچه، بین دهلیز راست و بطن راست قرار دارد و همان طور که می دانیم، 

دهلیز راست طناب ارتجاعی ندارد؛ ولی بطن راست دارد.

0437 
3

در  بطنی   - گره دهلیزی  دارد.  قرار  انسان  قلب  راست  دریچۀ سه لختی در سمت 

دیوارۀ پشتی دهلیز راست، بالفاصله در عقب دریچۀ سه لختی است.

 بررسی سایر گزینه ها

بسته  سه لختی  و  دولختی  دریچه های  بطن ها،  انقباض  افزایش  هنگام  در   1

می شوند و عبور خون از سطح آن ها متوقف می شود.

2 دقت کنید با بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی، صدای اول قلب که 

طوالنی تر است، ایجاد می شود.

4 دریچۀ دولختی در سمت چپ قلب قرار دارد و خون روشن از آن عبور می کند؛ در 

حالی که دریچۀ سه لختی در سمت راست قلب قرار دارد و خون تیره از آن عبور می کند.
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40438 
4

موارد )الف( و )ج( درست هستند.

 بررسی همۀ موارد

الف( دریچه های بین دهلیزها و بطن ها در حین انقباض بطن ها مانع انتقال خون 

شدن،  بسته  صورت  در  نیز  سینی  دریچه های  و  می شوند  بطن ها  به  دهلیزها  از 

مانع از ورود خون از درون سرخرگ ها به بطن ها می شوند. پس همۀ این دریچه ها 

می توانند در جلوگیری از ورود خون به درون بطن ها نقش داشته باشند.

ب( در همۀ دریچه های قلبی، یاخته های پوششی سنگفرشی شکل )نه استوانه ای( 

دیده می شود.

ج( یاخته های بافت پیوندی اسکلت فیبری، به استحکام دریچه های قلبی کمک 

می کنند. یاخته های بافت پیوندی توانایی تولید مادۀ زمینه ای را دارند.

د( دریچه های قلبی به صورت همزمان باز نمی باشند؛ پس نمی توانند به طور همزمان 

جریان یک طرفۀ خون را ممکن سازند.

این  باز شدن  باعث  و سه لختی  دریچه های دولختی  باالی  در  تجمع خون   

دریچه ها می شود. 

 از آن جایی که قلب در سمت چپ بدن قرار دارد؛ بنابراین می توان گفت که 

تمام دریچه های قلبی در سمت چپ بدن هستند.

برای   + آنها پوششی سنگ فرشی است   دریچه های قلب  قسمت اعظم 

افزایش استحکام بافت پیوندی رشته ای در قاعده دریچه ها وجود دارد.

نکته

دریچه های قلب 

دریچۀ سه لختیدریچۀ دولختی )میترال(
 دریچۀ سینی 

ابتدای سرخرگ ششی
 دریچۀ سینی 

ابتدای سرخرگ آئورت

بین بطن چپ و سرخرگ آئورتبین بطن راست و سرخرگ ششیبین دهلیز و بطن راستبین دهلیز و بطن چپمکان

ساختار

 2 قطعه آویخته
قلب  دیواره  به  باال  قسمت  از   

متصل )مرز دهلیز و بطن چپ(
چند  کمک  با  پایین  قسمت  از   
ماهیچه های  به  ارتجاعی  طناب 

درون بطن چپ متصل است.

 3 قطعه آویخته
قلب  دیواره  به  باال  قسمت  از   
متصل )مرز دهلیز و بطن راست( 

چند  طریق  از  پایین  قسمت  از   
ماهیچه های  به  ارتجاعی  طناب 

درون بطن راست متصل است.

3 قطعه ای3 قطعه ای

بستهبستهبازبازانقباض دهلیزها

بازبازبستهبستهانقباض بطن ها

بستهبستهبازبازاستراحت عمومی

روشنتیرهتیرهروشنخون عبوری از آن؟

نقش

 با بسته شدن مانع برگشت خون 
از بطن چپ به دهلیز چپ می شود.
چپ  بطن  در  خون  فشار  اگر   
بیشتر از دهلیز چپ باشد دریچه 
بسته می شود. دریچه یک طرفه 
وجود  دلیل  )به  شود.  می  بسته 

طناب های ارتجاعی(

با بسته شدن مانع برگشت خون از 
بطن راست به دهلیز راست می شود. 
راست  بطن  در  خون  فشار  اگر   
باشد  راست  دهلیز  از  بیشتر 
دریچه بسته می شود. دریچه یک 
دلیل  )به  می شود.  بسته  طرفه 

وجود طناب های ارتجاعی(

برگشت  مانع  شدن  بسته  با   
بطن  به  ششی  سرخرگ  از  خون 

راست می شود. 
سرخرگ  در  خون  فشار  اگر   
باشد  راست  بطن  از  بیشتر 

دریچه بسته می شود.

برگشت  مانع  شدن  بسته  با   
خون از سرخرگ آئورت به بطن 

چپ می شود. 
سرخرگ  در  خون  فشار  اگر   
آئورت بیشتر از بطن چپ باشد 

دریچه بسته می شود.

 مقایسه اندازۀ دریچه ها

سینی سرخرگ آئورت  سینی ابتدای سرخرگ ششی سه لختی  دولختی 

 مقایسه جایگاه دریچه ها از جلو به عقب )سطح شکمی تا سطح پشتی(

سینی ابتدای سرخرگ ششی  سینی سرخرگ آئورت  دولختی  سه لختی

 در لحظه بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی  صدای اول قلب = 

پووم، قوی، گنگ و طوالنی

 در لحظه بسته شدن دریچه های سینی  صدای دوم قلب = تاک، کوتاه و واضح

 دریچه ها در هنگام بازشدن یا در طول بسته بودن صدایی ایجاد نمی کنند.

نکته
0439 

2

باز شدن دریچه های دولختی و سه لختی  افزایش فشار خون در دهلیزها موجب 

می شود )البته علت باز شدن این دریچه ها را می توان کاهش فشار خون بطنی در 

نظر گرفت(. خونی که از دریچۀ میترال عبور می کند، خون روشن و غنی از اکسیژن و 

خونی که از دریچۀ سه لختی عبور می کند، خون تیره و کم اکسیژن می باشد. نکته ای 

باید دقت کنید این است که هم خون تیره و هم خون روشن، دارای اکسیژن  که 

هستند، اما میزان آن با هم تفاوت دارد.

ندار تماسباخوناکسیژ دونوعدریچۀدولختیوسهلختیدر لب کالم اینکه!هر

میگیرند. قرار
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 بررسی سایر گزینه ها

باز شوند.  تا دریچه های سینی  افزایش فشار خون در بطن ها، باعث می شود   1

این دریچه ها، از سه قطعه تشکیل شده اند ولی این قطعات آویخته نیستند.

3 افزایش فشار خون در بطن ها باعث بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی 

می شود. دریچۀ سه لختی در سطح پایین تری از دریچه های سینی قرار دارد.

4 افزایش فشار در دهلیزها در بسته شدن هیچ یک از دریچه های قلبی نقش ندارد.

0440 
4

دریچۀ   -B دولختی،  دریچۀ   -A از:  عبارت اند  شکل  در  مشخص شده  بخش های 

سه لختی، C- دریچۀ سینی آئورتی و D- دریچۀ سینی سرخرگ ششی.

بافت  همراه  به  چین خورده  پوششی  بافت  قلبی،  دریچه های  همۀ  ساختار  در 

پیوندی یافت می شود.

 بررسی سایر گزینه ها

1 دقت کنید که دریچه های دولختی و سه لختی به برجستگی های ماهیچۀ بطنی 

)نه دهلیزی( متصل هستند.

2 امکان ندارد که در چرخۀ قلبی، دریچه های سینی و بین دهلیزها و بطن ها به طور 

هم زمان باز باشند.

3 دریچه های بین دهلیزها و بطن ها برخالف دریچه های سینی، توسط طناب های 

ارتجاعی به برآمدگی های ماهیچه ای سطح داخلی بطن متصل هستند؛ بنابراین باز 

و بسته شدن این دریچه ها برخالف دریچه های سینی، کشش طناب های ارتجاعی 

را تغییر می دهد.

سرخرگ اکلیلی

����� سی�ی سرخرگ ��ی

ئورتی ����� سی�ی �

����� س هلختی

����� ��لختی

1 همۀ دریچه های قلبی به جز دریچۀ میترال از سه قطعه تشکیل شده اند.

بزرگ ترین و کوچک ترین دریچۀ قلبی، دریچۀ سه لختی و دریچۀ  ترتیب  به   2

سینی سرخرگ ششی  است.

3 همان طور که در شکل می بینید، سرخرگ اکلیلی پس از خروج از سرخرگ 

آئورت دو شاخه می شود و یک شاخۀ آن به سطح جلویی قلب و شاخۀ دیگر 

به سطح پشتی قلب می رود.

از  و  ارتباط اند  در  بطن ها  با  شکل،  در  شده  نشان داده  دریچۀ  چهار  هر   4

بازگشت خون به حفرۀ قبل خود جلوگیری می کنند.

5 دریچه های دولختی و سه لختی از طریق رشته هایی و یا طناب های ارتجاعی 

است.  بطن ها  درون  به  آن ها  شدن  باز  جهت  و  متصل اند  بطن  دیوارۀ  به 

دریچه های سینی که از چین خوردن بافت پوششی سرخرگ  تشکیل شده اند، 

به درون سرخرگ باز می شوند.

6 باز و بسته شدن دریچه های قلبی از ساختار خاص و تفاوت فشار خون در 

دو طرف آن ها نشأت می گیرد.

7 دو سرخرگ اکلیلی از آئورت )نه از بطن چپ( جدا می شوند. تعداد شاخه های 

سرخرگ اکلیلی سمت چپ بیشتر از سرخرگ اکلیلی سمت راست می باشد.

سینی  دریچۀ  از  باالتر  و  آئورت  ابتدای  در  اکلیلی  سرخرگ های  ورودی  دو   8

آئورتی قرار دارند.

عکس و مکث

 کدام گزینه صحیح است؟

1( دریچۀ دولختی برخالف سه لختی در سمت چپ بدن قرار گرفته است. 

2( دریچۀ سه لختی برخالف دولختی در ایجاد دومین صدای قلب نقش ندارد.

از گردش  3( دریچۀ دولختی برخالف سه لختی در تماس با خون برگشتی 

ششی قرار می گیرد.

4( دریچۀ سه لختی برخالف دولختی به دنبال انقباض نیمی از حفرات قلب، 

خون از آن عبور می کند.

3 دریچۀ دولختی که در سمت چپ قلب قرار دارد، در تماس با خون بازگشتی 
از گردش ششی )خون روشن( قرار می گیرد.

0441 
2

صدای دوم قلب، کوتاه تر است و زمانی ایجاد می شود که دریچه های سینی بسته 

)تأیید گزینۀ »2«( و خون موجود در  پایین حرکت می کنند  به سمت  و  می شوند 

سرخرگ ها به آن ها برخورد می کند. در این زمان از بازگشت خون به درون حفرات 

پایینی قلب ممانعت می شود. )رد گزینۀ »4«( 

دریچه های قلبی

سطحباالییآنها تجمعخوندر عاملبستهشدندریچههایسینی

سطح  در خون تجمع  سهلختی و دولختی دریچههای بازشدن عامل

باالییآنها

انقباضبطنها عاملبستهشدندریچههایدولختیوسهلختی

انقباضبطنها عاملبازشدندریچههایسینی

نکته

تجمعخون

باالی در

دریچههایسینی

شدن باز

دریچههای

دولختیوسهلختی

بستهشدندریچههای

سینیوشنیدهشدن

صدایدومقلب

 بررسی سایر گزینه ها

3 صدای اول قلب، طوالنی تر است و در نتیجۀ بسته شدن دریچه های دولختی  1 و 

و سه لختی ایجاد می شود که در پی آن، امکان ورود خون از دهلیزها )حفرات باالیی 

قلب( به بطن ها )حفرات پایینی قلب( وجود ندارد )رد گزینۀ »1«(. دقت کنید که 

همزمان با بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی، میزان کشیدگی طناب های 

ارتجاعی قلب تغییر می کند. )رد گزینۀ »3«(

به  متصل  ارتجاعی  طناب های  در  کشیدگی  میزان  بطن ها،  انقباض  زمان  در 

دریچه های دولختی و سه لختی افزایش پیدا می کند. 

نکته

0442 
3

همۀ موارد عبارت را به درستی تکمیل می کنند؛ به جز مورد )ج(.

 بررسی همۀ موارد

این  در  می شود.  شنیده  بطن ها  انقباض  ابتدای  در  قلب،  اول  صدای  ب(  و  الف 

زمان، دریچه های دولختی و سه لختی بسته هستند و امکان خروج خون از حفرات 

باالیی قلب )تأیید مورد »ب«( و ورود آن به درون بطن ها )حفرات پایینی قلب( 

وجود ندارد )تأیید مورد »الف«(.
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4
بستهشدندریچههایدولختیوسهلختیوشنیدهشدنصدایاولقلب

وعانقباضبطنها بطنهاشر افزایشفشارخوندر

شدندریچههایسینی قلبباز وجخوناز خر

از فعالیت قلب، امکان ورود خون به حفرات باالیی  ج( به طور کلی در هر زمانی 

قلب وجود دارد. 

در زمان انقباض بطن ها، امکان ورود خون به درون بطن ها وجود ندارد و به 

همین دلیل، در این زمان خون درون دهلیزها تجمع پیدا می کند. 

نکته

د( در ابتدای استراحت بطن ها، دریچه های سینی بسته می شوند و موجب ایجاد 

صدای دوم قلب می گردند. این دریچه ها مانع خروج خون از حفرات پایینی قلب که 

همان بطن ها هستند، می شوند.

در زمان چرخۀ ضربان قلب

بطنهارخمیدهد. وجخوناز خر مرحلۀانقباضبطنها در

ودخونبهبطنها ور مرحلۀانقباضدهلیزهاواستراحتعمومی در

رخمیدهد.

نکته

 بالفاصله پس از شنیده شدن صدای اول قلب در یک فرد سالم، ............ . 

1( دریچه های سینی بسته می شوند
2( خون در دهلیزها جمع می شود

3( دریچه های بین دهلیز و بطن بسته می شوند
 افت می کند

ً
4( فشار خون در بطن ها شدیدا

2 صدای اول قلب با بسته شدن دریچه های بین دهلیز و بطن شنیده می شود. 
در پی بسته شدن این دریچه ها، خون در دهلیزها جمع می شود.

0443 
4

گنگ که است پووم صدای همان قلب، اول صدای میگه؟ چی  سؤال  

پس است. واضح که میباشد تاک صدای همان قلب، دوم صدای و میباشد

رابطه رابطهباصدایدومقلبوگزینههای»2«و»4«در گزینههای»1«و»3«در

باصدایاولقلبهستند.

در رابطه با صدای اول قلب می دانیم که پس از شنیده شدن آن، دریچه های سینی 

باز می شوند. جلویی ترین، دریچۀ قلبی، دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی است که 

در این زمان با حرکت به سمت باال، اجازۀ عبور خون را می دهد. )تأیید گزینۀ »4«(.

دقت داشته باشید که شروع انقباض بطن ها پیش از شنیده شدن صدای اول قلب 

است. )رد گزینۀ »2«(

دریچه های قلبی

دریچۀسینیابتدایسرخرگششی جلویی ترین دریچۀ قلبی

ئورت دریچۀسینیابتدایسرخرگآ مرکزی ترین دریچۀ قلبی

دریچۀسهلختی عقبی ترین و بزرگ ترین دریچۀ قلبی

دریچۀسهلختی دریچۀ قلبی متشکل از سه قطعۀ آویخته

دریچۀدولختی کم قطعه ترین دریچۀ قلبی

دریچههایسینی+دریچۀسهلختی دریچۀ قلبی متشکل از سه قطعه

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

و  دولختی  دریچه های  قلب،  دوم  صدای  شدن  شنیده  از  پیش  کمی   3 و   1

به  اجازۀ عبور  و  از خروج خون دهلیزها( بسته هستند  )ممانعت کننده  سه لختی 

 کمی پیش از این زمان دهلیزها )حفرات 
ً
خون را نمی دهند )رد گزینۀ »1«(. ضمنا

قلبی کوچک تر( در حال استراحت هستند )رد گزینۀ »3«(.

دریچه های در تماس با خون روشن

دریچۀدولختی

ئورت دریچۀسینیابتدایسرخرگآ

نکته

صدا های قلب در یک فرد سالم و بالغ

نوع
پووم )صدای اول(

 صدای قوی، گنگ و 
طوالنی قلب

تاک )صدای دوم(
صدای واضح و کوتاه تر نسبت 

به صدای اول قلب

علت و زمان 
تولید این صدا

بسته شدن دریچه های 
دولختی و سه لختی در هنگام 

شروع انقباض بطن ها

بسته شدن دریچه های سینی 
سرخرگی در هنگام شروع 

استراحت بطن ها

نکات

 اگر گوش خود را به سمت چپ قفسه سینۀ کسی بچسبانید 
یا گوشی پزشکی را روی قفسه سینۀ خود یا شخصی دیگر قرار 

دهید، صداهای قلب را می شنوید.
 در حالت طبیعی، قلب دو نوع صدا دارد.

سالم  از  قلب،  صداهای  به  دقیق  دادن  گوش  با  متخصصان   
اختالل  به ویژه  بیماری ها  برخی  در  می شوند.  گاه  آ قلب  بودن 
مادرزادی  نقایص  یا  قلب  شدن  بزرگ  دریچه ها،  ساختار  در 
است  ممکن  قلب،  حفره های  میانی  دیوارۀ  نشدن  کامل  مثل 

صداهای غیرعادی شنیده شود.

0444 
1  

فقط مورد )د( به نادرستی بیان شده است.

 بررسی همۀ موارد

الف( در سطح جلویی قلب گوسفند، رگ های اکلیلی به صورت مورب و در سطح 

پشتی آن، به صورت عمودی مشاهده می شوند.

ب( اگر گمانۀ شیاردار را از دهانۀ آئورت به بطن چپ وارد کنید و دیوارۀ سرخرگ 

و بطن را در امتداد سوند، با قیچی برش دهید؛ در نهایت با باز کردن آن، دریچۀ 

سینی، سه لختی، برآمدگی های ماهیچه ای و طناب های ارتجاعی را می توان دید. 

سرخرگ های  مدخل  است،  مشخص  نیز  درسی  کتاب  شکل  در  که  همان طور  ج( 

اکلیلی در مجاورت دریچۀ سینی قرار دارد.

د( دقت کنید که در سطح پشتی قلب فقط یک سیاهرگ اکلیلی )نه سیاهرگ های 

اکلیلی( وجود دارد.

0445 
1  

رگمتصلاست. سؤال چی میگه؟بهنیمۀچپقلب،5رگبز

از  باالتر  )دولختی(،  قلب  چپ  سمت  در  بطن  و  دهلیز  بین  دریچۀ  که  کنید  دقت 

دریچۀ سه لختی قرار دارد. 

 بررسی سایر گزینه ها

2 برآمدگی های ماهیچه ای و طناب های ارتجاعی، هر دو در ساختار دیوارۀ درونی 

بطن ها قابل مشاهده اند. 
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4
3 در هر دو سطح قلب، بافت چربی و رگ های قلبی، رنگ روشن تری دارند. 

نیز مشخص است، هنگام مشاهدۀ سطح جلویی قلب  4 همانطور که در شکل 

گوسفند، سرخرگ ها جلوتر از سیاهرگ ها واقع شده اند. 

بیشترین میزان رگ های خونی، با دهلیز چپ در ارتباط هستند. 

نکته

0446 
3  

حرکات  در  مؤثر مایع با تماس  در پیراشامه و ونشامه بر میگه؟ چی  سؤال  

دارند. وانقلبقرار ر

ضخامت پیراشامه و برون شامه نسبت به درون شامه بیشتر است. 

نازک ترین الیۀ دیوارۀ قلب، درون شامه و ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب، ماهیچۀ 

قلب است.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 یاخته های پیراشامه به هیچ بخشی از ماهیچۀ قلب اتصال ندارند. 

2 یاخته های پیراشامه و برون شامه در تماس با خون قرار نمی گیرند. 

ولی  هستند،  طول  تغییر  و  انقباض  خاصیت  دارای  قلب  ماهیچۀ  یاخته های   4

یاخته های پیراشامه و برون شامه این طور نیستند!

0447 
4

ماهیچه ای  یاخته های  می باشد.  برون شامه  و  پیراشامه  سؤال،  صورت  منظور 

از این دو الیه یاختۀ ماهیچه ای دیده  طول خود را تغییر می دهند که در هیچ یک 

نمی شود. 

 بررسی سایر گزینه ها

1 در هر دوی این الیه ها، یاخته های پوششی وجود دارند و همان طور که از فصل 2 

به یاد داریم، یاخته های پوششی به غشای پایه اتصال مستقیم دارند.

2 یاخته های بافت پیوندی توانایی تولید مادۀ زمینه ای را دارند و خبهمانطور

کهمیدونیمهر دوی این الیه ها یاخته های بافت پیوندی دارند.

3 با توجه به شکل کتاب درسی، هم پیراشامه و هم برون شامه ضخامت کم تری 

از ماهیچۀ قلب دارند.

0448 
4

ونشامهاستوخارجیترین سؤال چی میگه؟داخلیترینالیۀدیوارۀقلب،در

تشکیلدریچههایقلبینقش ونشامهدر ونشامهاست.در الیۀدیوارۀقلب،بر

تشکیلایندریچههانقشیندارد. ونشامهدر مهمیدارد،ولیبر

در ساختار دریچه های قلبی، بافت پیوندی و بافت پوششی دیده می شود. بافت 

افزایش  به  هم  متراکم  پیوندی  بافت  و  می پوشاند  را  دریچه ها  سطح  پوششی 

استحکام دریچه ها کمک می کند.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 برون شامه چندین الیۀ یاخته ای دارد! 

2 هر دوی این الیه ها، ضخامت کم تری نسبت به الیۀ میانی دیوارۀ قلب دارند.

آن،  دیوارۀ  الیۀ  ضخیم ترین  و  است  درون شامه  قلب،  دیوارۀ  الیۀ  نازک ترین 

ماهیچۀ قلب است. بنابراین، ضخامت الیۀ پیراشامه و برون شامه، از درون شامه 

بیشتر بوده ولی کمتر از ضخامت الیۀ میانی قلب است.

نکته

3 در ساختار درون شامه هیچ بافت پیوندی دیده نمی شود.

0449 
2

الیۀ میانی، همان الیۀ ماهیچۀ قلب است. درون شامه و برون شامه به الیۀ میانی 

اتصال دارند. در هر دوی این الیه ها، یاخته های پوششی قابل مشاهده هستند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 بسیاری )نه همۀ!( یاخته های ماهیچه ای قلب، به رشته های کالژن اتصال دارند.

وظایف بافت پیوندی در قلب

ونشامهبهالیۀمیانیقلبمیشود. نوعیبافتپیوندیباعثاتصالدر

ماهیچههای یاز الیۀمیانیوجودداشتهوبسیار نوعیبافتپیوندیدر

قلبیبهآنمتصلمیشوند.

نوعیبافتپیوندیباعثاستحکامدریچههایقلبیمیشود.

تشکیلالیۀبرونشامهوپیراشامهشرکتمیکند. نوعیبافتپیوندیدر

نکته

3 بعضی از یاخته های ماهیچه ای قلب، خاصیت انقباض ذاتی دارند؛ نه همۀ آن ها!

4 عالوه بر بیرونی ترین الیه، در الیۀ میانی قلب نیز امکان مشاهدۀ بافت پیوندی 

وجود دارد.

0450 
4

الیۀمیانی صورتسوال،بافتپیوندیموجوددر سؤال چی میگه؟منظور

قلباست.

بافت پیوندی، از یاخته هایی تشکیل شده است که بین آن ها فضای بین یاخته ای 

زیادی وجود دارد. )فصل 1 - دهم(

 بررسی سایر گزینه ها

قلبی  دریچه های  استحکام  افزایش  در  قلب،  دیوارۀ  میانی  الیۀ  پیوندی  بافت   1

نقش دارد؛ ولی این بافت بر استحکام دریچه های النه کبوتری اثری ندارد.

2 بیش تر حجم الیۀ میانی قلب را یاخته های ماهیچه ای تشکیل می دهند.

3 الیۀ میانی قلب در تماس با خون درون قلب قرار نمی گیرد.
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در بدن فرد سالم هر الیه که4

ونشامه در یاختههایپوششیتشکیلشدهاست تنهااز

برونشامه+ همیاختههایپوششیوهمیاختههایپیوندیدارد

پیراشامه

ونشامه+ بر یاختههایبافتپیوندیمتراکمورشتههایکالژندارد

ماهیچۀقلب+پیراشامه

است داده جای خود  در را مخطط  ظاهر با ماهیچهای یاختههای

ماهیچۀقلب)الیۀمیانی(

+ ونشامه در  است  مؤثر قلب دریچههای استحکام یا تشکیل  در

الیۀمیانی

میکند ایجاد قلب اطراف  در را الیهای و میگردد  بر خود وی ر  بر

ونشامه بر

ونشامه بر ونیترینالیۀدیوارۀقلباست بیر

ونشامه در ونیترینالیۀدیوارۀقلباست در

نکته

0451 
2

موارد »ب« و »ج« درست بیان شده اند.

 بررسی همۀ موارد

خون  از  را  خود  موردنیاز  غذایی  مواد  می توانند  درون شامه  الیۀ  یاخته های  الف( 

درون حفرات قلب تأمین کنند.

هم درون خون تیره و هم درون خون روشن، امکان مشاهدۀ گلوکز و مواد غذایی 

باید حواستان باشد که غلظت این مواد مغذی در  اما  و اکسیژن وجود دارد؛ 

خون تیره کم تر از خون روشن است.

نکته

ب( در بافت پیوندی الیۀ میانی قلب، رشته های پروتئینی کالژن دیده می شود که 

باعث ایجاد خاصیت مقاومت در بافت های پیوندی می شود. )فصل 1 - دهم(

سست  پیوندی  بافت  از  کالژن  رشته های  میزان  متراکم  پیوندی  بافت  در 

بیشتر، تعداد یاخته های آن کم تر و مادۀ زمینه اِی آن نیز اندک است؛ بنابراین 

رباط  و  زردپی  در  است.  بیشتر  سست  پیوندی  بافت  از  بافت  این  مقاومت 

بافت پیوندی متراکم وجود دارد.

فصل 1 - دهم

ترکیب با گذشته

در  طرفی،  از  است.  مؤثر  قلبی  دریچه های  استحکام  در  متراکم  پیوندی  بافت  ج( 

الیۀ پیراشامه نیز بافت پیوندی متراکم دیده می شود. بنابراین، جنس این دو نوع 

بافت پیوندی با هم یکی است.

د( بافت پیوندی در اتصال درون شامه به ماهیچۀ قلب نقش دارد. همان طور که 

می دانیم بین یاخته های بافت پیوندی فضای بین یاخته ای دیده می شود.

0452 
1  

الیه های A تا D به ترتیب شامل »درون شامه، ماهیچۀ قلب، پیراشامه و برون شامه« 

هستند. درون شامه در تماس با خون )نوعی مایع( قرار می گیرد. برون شامه نیز در 

تماس با مایع مؤثر در حرکات روان قلب قرار دارد.

 بررسی سایر گزینه ها

2 الیۀ B برخالف C، یاخته های ماهیچه ای با خاصیت انقباض ذاتی دارد.

3 هر دوی این الیه ها، بافت پوششی دارند.

4 هم در الیۀ D و هم در الیۀ B، بافت پیوندی متراکم دیده می شود که رشته های 

کالژن فراوانی دارد. 

الیه های قلب

درون شامه

یک الیۀ نازک از جنس بافت پوششیجنس

ویژگی

 درونی ترین و نازک ترین الیۀ دیوارۀ قلب
 در تماس مستقیم با خون درون قلب

 توانایی تأمین مواد موردنیاز خود از خون درون قلب را دارد.

 توسط نوعی بافت پیوندی، به ماهیچۀ قلب متصل می شود.
 در تشکیل دریچه های قلبی شرکت می کند.

ماهیچۀ قلب

جنس
ماهیچه های قلبی واجد ظاهر مخطط + بافت پیوندی متراکم واجد 

رشته های کالژن فراوان

ویژگی

 ضخیم ترین الیۀ قلب و الیۀ میانی دیوارۀ آن
 بیشتر حجم این الیه را یاخته های ماهیچه ای تشکیل می دهد.

 بسیاری یاخته های ماهیچه ای آن، به رشته های کالژن متصل هستند.

 بافت پیوندی متراکم آن در افزایش استحکام دریچه های قلب مؤثرند.

برون شامه

از جنس بافت پیوندی متراکم و بافت پوششی سنگ فرشیجنس

ویژگی
 بیرونی ترین الیۀ دیوارۀ قلب که قادر به ایجاد الیۀ پیراشامه است.

 در تماس با مایع مؤثر در محافظت قلب و حرکت روان آن قرار می گیرد.
 در سطح درونی خود به ضخیم ترین الیۀ دیوارۀ قلب اتصال دارد.

پیراشامه

از جنس بافت پیوندی متراکم و بافت پوششی سنگ فرشیجنس

ویژگی
 الیه ای در اطراف قلب که از روی هم برگشتن الیۀ برون شامه ایجاد 

می شود.
 در تماس با مایع مؤثر در محافظت قلب و حرکت روان آن قرار می گیرد.

0453 
1  

ماهیچۀ  یاخته های  همۀ  در  رفته(  هم  در  یاخته ای  )ارتباط های  بینابینی  صفحات 

قلبی وجود دارند و وظیفۀ انتشار پیام الکتریکی را بر عهده دارند. بنابراین پیام های 

انقباض و استراحت به سرعت از طریق صفحات بینابینی منتشر می شود. 

صفحات بینابینی ویژگی مخصوص ماهیچه های قلبی است که به تسریع انتشار 

پیام تحریک در این ماهیچه ها کمک می کند. بنابراین سرعت انتشار پیام در 

ماهیچه های قلبی بیشتر از سایر ماهیچه ها می باشد. 

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

2 دقت کنید که بین ماهیچۀ دهلیزها و بطن ها، بافت پیوندی عایق وجود دارد. 

به دلیل وجود این بافت پیوندی عایق و همین طور صفحات بینابینی، یاخته های 

ماهیچه ای  یاخته های  همین طور  و  واحد  تودۀ  یک  صورت  به  دهلیز  ماهیچه ای 

بطن ها نیز به صورت یک تودۀ واحد و البته با تأخیر نسبت به هم منقبض می شوند.

صورت به بطنها ماهیچهای الیۀ و دهلیزها ماهیچهای الیۀ اینکه! کالم  لب 

مستقلمنقبضمیشوند.
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4
3 تعداد صفحات بینابینی بستگی به انشعابات یاختۀ ماهیچه ای دارد و می تواند 

در یک یاخته بیشتر از دو عدد نیز باشد. 

ماهیچه های  که  کنید  دقت  دارند.  مخطط  ظاهر  قلبی  و  اسکلتی  ماهیچه های   4

اسکلتی، فاقد صفحات بینابینی هستند.

0454 
3

از سؤال چی میگه؟ضخیمترینالیۀدیوارۀقلب،الیۀمیانیاستکهبیشتر

یاختههایبافتماهیچهایقلبیتشکیلشدهاست.

بدون  و  هادی  شبکۀ  انقباض  پیام های  تأثیر  تحت  قلبی  ماهیچه ای  یاخته های 

از  که  نیز  مویرگی  بنداره های  می شوند.  منقبض  عصبی  رشته های  تحریک  وجود 

جنس ماهیچه های صاف هستند، بدون تحریک عصبی و تحت تأثیر غلظت مواد 

شیمیایی، منقبض و منبسط می شوند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 یاخته های ماهیچه ای قلبی به استخوان اتصالی ندارند. در بعضی نواحی مثل 

بندارۀ خارجی میزراه، ماهیچۀ اسکلتی نیز به استخوان متصل نیست.

2 بعضی از یاخته های ماهیچه ای قلبی، به صورت خودبه خودی منقبض می شوند.

4 هم در ماهیچۀ قلبی و هم در ماهیچۀ صاف، هسته در مرکز یاخته قرار دارد.

ماهیچه های قلب

ماهیچۀ صاف ماهیچۀ قلبی ماهیچۀ اسکلتی 

استوانه ای شکل
استوانه ای و 

منشعب
دوکی شکل 

غیرمخططمخططمخططظاهر

تعداد هسته 
چندهسته ای 

)هسته های حاشیه ای( 
یک یا دوهسته ای 

تک هسته ای 
)مرکزی(

فعالیت
 ارادی

ً
 معموال

 گاهی غیرارادی 
)مثل انعکاس(

همیشه غیرارادیهمیشه غیرارادی 

عصب دهی
بخش پیکری 
دستگاه عصبی

بخش خود مختار 
دستگاه عصبی

بخش خود مختار 
دستگاه عصبی

نداردداردنداردصفحه بینابینی 

0455 
4

هیچ کدام از موارد، برای تکمیل عبارت مناسب نیستند.

 بررسی همۀ موارد

الف( یاخته های ماهیچه ای صاف و قلبی همواره به صورت غیرارادی منقبض می شوند، 

شیطنت البته گاهی اوقات )مثل انعکاس ها( یاخته های ماهیچه ای اسکلتی هم 

میکننوبدوناجازۀمامنقبض می شوند. در این بین یاخته های ماهیچه ای قلبی و 

صاف، توسط رشته های بخش خودمختار دستگاه عصبی و یاخته های ماهیچه ای 

می شوند.  عصب دهی  عصبی،  دستگاه  پیکری  بخش  رشته های  توسط  اسکلتی 

)فصل 1 - یازدهم(  

یدستگاهعصبی لب کالم اینکه!تارهایماهیچهایاسکلتیتوسطبخشپیکر

لمیشوند. کنتر

عملکرد ماهیچه ها

ارادی هموارهغیر صافوقلبی

انعکاسها( غیرارادی)در
ً

ارادی+گاها بیشتر اسکلتی

نکته

ب( یاخته های ماهیچه ای اسکلتی و قلبی در زیر میکروسکوپ به صورت خط خطی 

بینابینی ویژگی  ن!( دیده می شوند. دقت کنید که صفحات  ندار معصاب )اعصاب

یاخته های ماهیچه ای قلبی است، نه اسکلتی!

ج( ضخیم ترین الیۀ قلب که همان الیۀ ماهیچه ای است و خب در این الیه، باید 

کنید  دقت  گفتم!(  غیب بسته )چشم شود.  دیده  قلبی  ماهیچه ای  یاخته های 

هستند،  گرهی  بافت  به  متعلق  که  قلبی  ماهیچه ای  یاخته های  از  برخی  فقط  که 

خودشون تحریک می شوند و به حالت انقباض در می آیند؛ ولی بقیۀ یاخته ها باید 

توسط بقیه تحریک شوند تا منقبض گردند. 

بیش  اسکلتی  یاخته های ماهیچه ای  و همۀ  قلبی  یاخته های ماهیچه ای  برخی  د( 

و  قلبی  ماهیچه ای  یاخته های  همۀ  در  هسته  که  کنید  دقت  دارند.  هسته  یک  از 

صاف در قسمت مرکزی یاخته قرار دارد؛ ولی در یاخته های ماهیچه ای اسکلتی، در 

خارجی ترین قسمت یاخته قرار گرفته است.  

هستۀ یاخته های ماهیچۀ اسکلتی و هستۀ یاخته های بافت چربی، در قسمت 

محیطی قرار دارد.

نکته

 به طور معمول در رابطه با ............ نمی توان اظهار داشت که ............

1( ساختار بافتی قلب - در بیرونی ترین الیۀ دیوارۀ قلب، بافت پوششی به 

همراه بافت پیوندی رشته ای وجود دارد.

2( صداهای قلب - در حالت طبیعی، دو صدا وجود دارد که مربوط به بسته 

شدن دریچه های دولختی، سه لختی و سینی شکل است.

ماهیچه ای،  بافت  تشکیل دهندۀ  یاختۀ  هر   - قلب  ماهیچۀ  ساختار   )3

اغلب یک هسته و بعضی از آنها دو یا چندهسته ای هستند.

4( دریچه های قلب - بین دهلیز و بطن در هر طرف قلب، دریچه ای است 

که در انقباض بطن مانع بازگشت خون به دهلیز می شود. 

3 دقت کنید که یاختۀ ماهیچۀ قلبی چندهسته ای وجود ندارد.

0456 
3

بخش مشخص شده در شکل صورت سؤال، نشان دهندۀ صفحۀ بینابینی می باشد. 

به صورت  با یک دیگر  ماهیچه ای  یاخته های  تا  باعث می شوند  بینابینی  صفحات 

یا استراحت بین آن ها منتقل شود.  ارتباط داشته باشند و پیام تحریک  مستقیم 

بدین ترتیب، یاخته های ماهیچه ای حفرات باالیی قلب که همان دهلیزها هستند، 

به صورت همزمان منقبض می شوند و همزمان به حالت استراحت در می آیند.

دهلیزها هماهنگ استراحت و انقباض  در بینابینی صفحات اینکه! کالم  لب 

نقشدارند.
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4
 بررسی سایر گزینه ها

انتقال پیام تحریک و استراحت بین  بینابینی باعث  1 درست است که صفحات 

یاخته های ماهیچه ای مختلف قلب می شوند؛ اما خب دقت کنید که انتقال پیام از 

دهلیزها به بطن ها، بدون کمک صفحات بینابینی و توسط بافت گرهی انجام می شود.

2 صفحات بینابینی در تمام یاخته های ماهیچه ای الیۀ میانی قلب مشاهده می شوند.

4 صفحات بینابینی در شکل دهی ظاهر مخطط یاخته های ماهیچه ای نقش ندارند.

0457 
1  

با توجه به شکل زیر تک تک گزینه ها رو بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که 

موارد مطرح شده در گزینه ها به ترتیب، چهار، سه، یک و سه می باشند. 

با توجه به شکل بافت هادی قلب داریم: 

1 رشته های منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ، در دو حفرۀ دهلیز راست و چپ 

دیده می شود. آخرین بخش از این رشته های شبکۀ هادی، در مجاورت محل 

ورود دو تا از سیاهرگ های ششی به دهلیز چپ قرار دارد. 

2 بخشی از مسیر حرکت پیام الکتریکی در رشته های منتقل کنندۀ پیام الکتریکی 

به دهلیز چپ، به سمت باال می باشد. 

3 چهار دسته از رشته های هادی قلب با گره سینوسی دهلیزی در ارتباط اند. 

4 رشته های بین دو گره شبکۀ هادی، درون دهلیز راست قرار دارند و پیام 

تحریک را از گره اول شبکۀ هادی به گره دوم منتقل می کنند. 

با  بین گرهی،  رشته های  از  دسته  سه  تشکیل دهندۀ  تارهای  دسته  طول   5

این دسته  از  باشید که طول هر یک  یاد داشته  به   
ً
هم متفاوت است. ضمنا

از رشته ها، کم تر از طول رشته های منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ می باشد. 

6 رشته های خارج کنندۀ پیام از گره دوم در دهلیز راست، بطن راست و بطن 

کم ترین طول( درون دهلیز راست  چپ دیده می شوند و کم ترین بخش آن ها )

قابل مشاهده است. 

7 رشته های خارج کنندۀ پیام از گره دوم، در دیوارۀ بین دو بطن به دو شاخه 

تقسیم شده، سپس به نوک قلب رسیده و سپس به سمت باال )نزدیکی دریچۀ 

بین دهلیز و بطن( حرکت می کنند. 

صورت  به  دوم،  گره  از  پیام  خارج کنندۀ  رشته های  در  پیام  حرکت  جهت   8

)ابتدا پایین  سپس باال( می باشد. 

9 گره اول در سطح باالتری نسبت به گره دوم قرار گرفته است ولی هر دو گره 

با 4 دسته از رشته های شبکۀ هادی قلب در ارتباط هستند. 

10 کم ترین میزان تراکم شبکۀ هادی قلب، در دهلیز چپ دیده می شود. 

11 انتقال پیام تحریک از دهلیز راست به دهلیز چپ هم از طریق شبکۀ هادی و 

هم از طریق ماهیچه های قلبی عادی )به کمک صفحات بینابینی( صورت می گیرد؛ 

اما انتقال پیام از دهلیز ها به بطن ها، تنها از طریق شبکۀ هادی قلب اتفاق می افتد. 

عکس و مکث

 بررسی همۀ گزینه ها

1 چهار دستۀ مختلف از رشته های شبکۀ هادی قلب با گره سینوسی دهلیزی در 

ارتباط مستقیم هستند.

2 سه دسته از رشته های شبکۀ هادی قلب، پیام را به گره دهلیزی بطنی وارد می کنند.

این تعداد پس گرفته اند. قرار  راست  دهلیز  در  قلب  هادی  شبکۀ  گرۀ  دو  هر   3

حفراتقلبیمیشود،یکی!

4 دسته رشته های خارج کنندۀ پیام از گره دوم، با دهلیز راست، بطن راست و بطن 

چپ در ارتباط مستقیم هستند. پستعدادموارداینگزینههممیشود3تا!

0458 
3

چپاست. صورتسؤال،دهلیز سؤال چی میگه؟منظور

در دیوارۀ دهلیز چپ چهار منفذ برای ورود سیاهرگ های ششی وجود دارد که در 

مقایسه با سایر حفرات قلبی )دهلیز راست = 3 / بطن چپ = 1 / بطن راست = 1( 

تعداد منافذ بیشتری برای رگ ها دارد.

حفرۀ قلبی

چپ دهلیز آندیدهمیشود کمترینمیزانشبکۀهادیقلبدر

یکی  است مشاهده قابل آن  در قلب هادی شبکۀ میزان بیشترین

بطنها از

راست دهلیز خودجایدادهاست گرههایشبکۀهادیقلبرادر

راست دهلیز آنجایگرفتهاند کاملدر رشتههایبینگرهیبهطور

 میشود ایجاد آن  در الکتریکی پیامهای که محلی نخستین

راست  دهلیز

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 این حفرۀ قلبی فقط در ارتباط با دریچۀ دولختی قرار دارد.

2 بیشترین میزان طناب های ارتجاعی در بطن راست دیده می شود. 

4 فعالیت انقباضی ماهیچه های دیوارۀ بطن ها می تواند در ایجاد نخستین صدای 

قلب نقش داشته باشد.

انقباض دهلیزها در باز یا بسته شدن دریچه های قلبی نقش ندارد و به همین 

دلیل در ایجاد صداهای قلبی به صورت مستقیم نقش ندارد.

نکته

0459 
3

رشتههای و هادی شبکۀ گره دو بین رشتههای میگه؟ چی  سؤال  

یارتباطمستقیمدارند. چپباگرهسینوسیدهلیز منتقلکنندۀپیامبهدهلیز

موارد »الف« و »ب« و »ج« دربارۀ این دسته تارها درست هستند.

 بررسی همۀ موارد

الف( همۀ یاخته هایی که در رشته های شبکۀ هادی قرار دارند، با هم ارتباط نزدیک 

و تنگاتنگی دارند.

رشته ها،  این  همۀ  در  تحریک،  پیام  هدایت  مسیر  قبلی،  شکل  به  توجه  با  ب( 

حداقل در بخشی از مسیر، به سمت چپ است.

ج( رشته های منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ در دو دهلیز قرار دارند و رشته های 

این  همۀ  پس  گرفته اند.  قرار  راست  دهلیز  در  فقط  نیز  هادی  شبکۀ  گره  دو  بین 

رشته ها در نیمۀ باالیی قلب قرار گرفته اند.

د( رشته های بین دو گره شبکۀ هادی با هر دو گره قلب در ارتباط هستند ولی رشته های 

منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ فقط با گره سینوسی دهلیزی مرتبط می باشند. 
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4 دقت کنید که رشته های بین دو گره شبکۀ هادی دارای یاخته های ماهیچه ای 

تخصص یافتۀ قلبی هستند، نه عصبی.

نکته

0460 
3

بافت  بطن ها،  قلبی  ماهیچه های  به  دهلیزها  قلبی  ماهیچه های  ارتباط  محل  در 

پیوندی عایقی وجود دارد؛ به طوری که انتشار پیام انقباض از دهلیزها به بطن ها، 

فقط از طریق شبکۀ هادی قلب رخ می دهد.

 بررسی سایر گزینه ها

پیام های  هدایت  جهت  برایند  است،  مشخص  قبلی  شکل  در  که  همان طور   1

الکتریکی توسط شبکۀ هادی به طور کلی همواره به سمت چپ قلب می باشد؛ به جز 

هنگامی که انتشار پیام از نوک قلب به دیوارۀ الیۀ میانی بطن راست رخ می دهد.

شبکۀ  رشته های  طریق  از  بطن ها  ماهیچه های  در  الکتریکی  پیام های  انتشار   2

هادی و سایر یاخته های ماهیچه ای الیۀ میانی بطن ها، امکان پذیر است.

4 انتقال پیام های الکتریکی به دهلیز چپ هم از طریق شبکۀ هادی و هم توسط 

ماهیچۀ معمولی قلبی ممکن است.

در الیۀ میانی قلب، رشته های عصبی خودمختار وجود دارند که این رشته ها 

می توانند بر فعالیت تارهای شبکۀ هادی مؤثر باشند.

نکته

انتقال  برای  و  دارند  قرار  که در نوک بطن ها  انسان، رشته های ماهیچه ای  در   

پیام الکتریکی اختصاصی شده اند، نمی توانند ............ . 

1( سبب انقباض یاخته های هر دو بطن شوند.

2( سبب انقباض همزمان همۀ تارهای ماهیچه ای قلب شوند.

3( در باز شدن دریچه های سرخرگی نقش داشته باشند.

4( تحت تأثیر دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت خود را تغییر دهند.

درون  به  بطنی   - دهلیزی  گرۀ  از  پیام  فرستادن  سالم،  فرد  یک  قلب  در   2
بطن ها با فاصلۀ زمانی انجام می شود. بنابراین ابتدا، ماهیچۀ دهلیزها و سپس 

ماهیچۀ بطن ها منقبض می شوند و هیچ گاه همۀ تارهای قلب همزمان با هم 

منقبض نمی شوند.

0461 
4

همان طور که می دانیم همۀ یاخته های شبکۀ هادی قلب در الیۀ میانی هستند و 

خون رسانی به این یاخته ها مثل بقیۀ یاخته های الیۀ میانی قلب، توسط انشعابات 

کوچک ترین سرخرگ های متصل به قلب( انجام می شود. سرخرگ اکلیلی )

 بررسی سایر گزینه ها

1 این مورد در ارتباط با یاخته های گره دهلیزی بطنی درست نیست!

2 این گزینه فقط دربارۀ یاخته های گره سینوسی دهلیزی درست می باشد و بقیه 

چنین ویژگی ای ندارند!

3 از آن جایی که قرار است پیام تحریک از شبکۀ هادی به یاخته های ماهیچه ای 

عادی منتقل شود، پس باید برخی از یاخته های این شبکه با یاخته های ماهیچه ای 

عادی ارتباط داشته باشند.

0462 
2

رشته های منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ از دیوارۀ بین دو دهلیز عبور می کنند، از 

گرۀ پیشاهنگ انشعاب می گیرند. همان طور که در شکل نیز مشخص است، گرۀ 

پیشاهنگ در دیوارۀ پشتی دهلیز راست واقع شده است.

 بررسی سایر گزینه ها

زیرا  پایین صورت می گیرد،  از  انقباض بطن ها  1 دقت کنید که در انسان، شروع 

موج انقباضی ابتدا به نوک بطن ها )پایین( می رود.

باال  پایین آن ها شروع می شود و به طرف  از بخش  انقباض و تحریک بطن ها 

ادامه پیدا می کند. زیرا رشته های منتقل کنندۀ گره دوم به بطن ها ابتدا به نوک 

بطن ها و سپس به قسمت های باالتر، پیام های الکتریکی را ارسال می کنند.

نکته

3 با توجه به شکل، شبکۀ هادی از دهلیز چپ به بطن چپ وارد نمی شود.

دسته تارهای دهلیزی همانند سایر بخش های شبکۀ هادی از جنس یاخته های 

ماهیچه ای قلبی هستند و همانند سایر یاخته های ماهیچه ای معمولِی موجود 

در الیۀ میانی قلب، از طریق عروق اکلیلی تغذیه می شوند.

نکته

4 با توجه به شکل، رشته های بین دو گره، فقط در دهلیز راست هستند. 

0463 
2

با توجه به شکل قبلی، گستردگی رشته های منتقل کنندۀ پیام به بطن ها بیشتر از 

رشته های منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ است.

گسترده ترین رشته های شبکۀ هادی قلب، با گره دوم قلب در ارتباط هستند.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 گره ضربان ساز یا پیشاهنگ در مقایسه با گره دیگر، بزرگ تر است.

3 قاعدۀ بطن ها و بخشی از آن ها که در مجاورت بافت عایق بین دهلیزها و بطن ها 

پیام  دیرتر  بطن(  نوک  جمله  )از  بطن  قسمت های  سایر  با  مقایسه  در  دارد،  قرار 

تحریک را دریافت می کند. 

از  قبل  قلب،  هادی  شبکۀ  دوم  گره  از  تحریک  پیام  خارج کنندۀ  رشته های 

رسیدن به نوک قلب به دو شاخه تقسیم می شوند. 

نکته

4 کم سرعت ترین انتقال پیام در شبکۀ گرهی قلب، مربوط به انتقال آن از گره دوم 

به دیوارۀ بطن ها می باشد، پساینگزینههمغلطه!
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به علت ایجاد اختالف فاصلۀ زمانی بین انقباض دهلیزها و انقباض بطن ها و 4

جلوگیری از انقباض همزمان آن ها، فرستادن پیام از گره دوم به درون بطن با 

کمی تأخیر مواجه می شود. 

نکته

0464 
2

به دهلیز  پیام  نیز مشخص است، رشته های منتقل کنندۀ  که در شکل  همان طور 

چپ از گره سینوسی - دهلیزی که در دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار دارد، منشأ 

گرفته اند و تا دهلیز چپ امتداد پیدا کرده اند؛ در حالی که رشته های بین گرهی فقط 

در دیوارۀ دهلیز راست قرار دارند.

 بررسی سایر گزینه ها

در  هادی  شبکۀ  است،  مشخص  نیز  درسی  کتاب  شکل  در  که  همان طور   1

بخش هایی از الیۀ میانی قلب وجود ندارد.

3 هر دو گرۀ شبکۀ هادی، در دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار دارند. 

4 همان طور که در شکل کتاب درسی مشخص است، رشته های منتقل کنندۀ پیام 

به دهلیز چپ نیز در انتها منشعب می شوند.

ویژگی ها و نکاتمحل حضور

ب
قل

ی 
اد

 ه
کۀ

شب

ها
ره 

گ

گره اول یا 
گره سینوسی 

دهلیزی 
)پیشاهنگ یا 

ضربان ساز(

دیوارۀ پشتی 
دهلیز راست، 
زیر منفذ بزرگ 
سیاهرگ زبرین

 اندازۀ بزرگ تری از گره دوم دارد.
 به صورت خودبه خود و بدون 
شروع  موجب  عصبی  تحریک 

تکانه های قلبی می شود. 

 گره دوم یا
گره دهلیزی 

بطنی 

دیوارۀ پشتی 
دهلیز راست، 

بالفاصله در عقب 
دریچۀ سه لختی

پیام تحریک انقباض ایجاد شده 
در گره اول را به دسته تارهای 

بطنی انتقال می دهد.

ی  
ره

ی گ
ها

ته 
ش

ر
رشته های 

منتقل کنندۀ 
 پیام به 

دهلیز چپ

 در دهلیزها،
بین گره اول و 

دهلیز چپ

این تارها در انتشار پیام تحریک 
از گره اول به دهلیز چپ نقش 

دارند.

رشته های 
منتقل کنندۀ 

پیام به بطن ها

 دیوارۀ بین 
 دو بطن و 

در دیوارۀ بطن ها

و  دهلیزها  بین  عایق  الیۀ  از   
بطن ها عبور می کند.

دو  بطن،  دو  بین  دیوارۀ  در   
شاخه می شود و هر شاخۀ آن 

به هر یک از بطن ها می رود.
 تا رسیدن آن به نوک بطن ها 
شاخه های  به  آن،  دیوارۀ  و 

باریک تری تقسیم می شود.
به  را  تحریک  انتشار  پیام   
سرعت به بطن ها منتقل می کند؛ 
بنابراین سرعت هدایت جریان 

الکتریکی در آن ها زیاد است.

رشته های بین 
گرهی

 در دهلیز راست،
 بین دو گره 
اول و دوم

تارهای  از  دسته ای  شامل   
که  هستند  خاص  ماهیچه ای 
یاخته ای  ارتباط  همدیگر  با 

تنگاتنگی دارند.
 پیام تحریک انقباض را از گره 

اول به گره دوم منتقل می کنند.

0465 
2

 در پشت دریچۀ سه لختی )عقبی ترین دریچۀ قلبی( قرار 
ً
گره دهلیزی بطنی، دقیقا

دارد. پس گره کوچک تر که همان گره دهلیزی بطنی است فاصلۀ کم تری از دریچۀ 

سه لختی دارد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 تکانه های طبیعی قلب فقط توسط گره پیشاهنگ ایجاد می شود و گره دوم در 

ایجاد این تکانه ها هیچ کاری نمی کند!

3 گره سینوسی دهلیزی، گره بزرگ تر و گره دهلیزی بطنی گره کوچک تر می باشد. دقت 

داشته باشید که گره سینوسی دهلیزی، در سطح باالتری از گرۀ دیگر قرار گرفته است.

گره اول و دوم، هر دو در دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار دارند؛ ولی گره اول 

بزرگ تر بوده و در سطح باالتری از گره دوم قرار گرفته است.

نکته

4 گره های اول و دوم هر دو در دیوارۀ پشتی دهلیز راست قرار دارند؛ولینکتهای

نه  است که این گره ها در الیۀ میانی قرار دارند،  این باشد آن به حواست باید که

در درون شامه!

 به منظور تولید و هدایت پیام الکتریکی در قلب انسان، تکانه های الکتریکی 

تولیدشده توسط گره .......... از طریق .......... به .......... منتقل خواهد شد.

1( سینوسی دهلیزی - یاخته های عصبی بین دو گره، در نهایت - نوک بطن چپ

2( موجود در پشت دهلیز راست و عقب دریچۀ سه لختی - تارهای عضالنی 

 - دیوارۀ بطن ها
ً
خاص بین دو دیواره، نهایتا

گره   - تنگاتنگ  یاخته  ای  ارتباط  با  ماهیچه ای  یاخته های   - بزرگ تر   )3

هدایت کنندۀ پیام به شبکۀ عضالنی بین دو دیوارۀ بطن ها

منفذ  زیر  در  موجود  گره   - گرهی  بین  رشته های   - بطنی  دهلیزی   )4

بزرگ سیاهرگ زیرین

 3

ی گرۀسینوسیدهلیز

)پیشاهنگ(

رگسیاهرگ منفذبز زیر

) رگتر زبرین)بز

گرۀ

یبطنی دهلیز

عقبدریچۀ

سهلختی

رانه�های�ای�گرهی

یاختههایماهیچهای

باارتباطبینیاختهای

تنگاتنگ

تارهایعضالنی

بیندیوارهها

انتقالبهسرتاسر

دیوارۀبطنها
منشعبشدنونفوذ

بهدیوارۀبطنها

0466 
2

 :B دهلیزی،  سینوسی  گره   :A از:  عبارت اند  شکل  در  مشخص شده  بخش های 

رشته های بین گرهی، D: گره دهلیزی بطنی و H: دسته رشته های منتقل کنندۀ پیام به 

دهلیز چپ. موارد )الف( و )د( به درستی بیان شده اند.

 بررسی همۀ موارد

انجام  با فاصلۀ زمانی  از گره دهلیزی - بطنی به درون  بطن،  الف( فرستادن پیام 

می گیرد؛ بنابراین می توان گفت که انتشار پیام گره دهلیزی - بطنی به بخش بعدی 

نسبت به انتشار پیام گره سینوسی - دهلیزی، با سرعت کم تری رخ می دهد.

از طریق  قلبی(  بزرگ تر  به بطن )حفرات  الکتریکی  ورود جریان  که  کنید  ب( دقت 

دسته تارهای بطنی رخ می دهد. 
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4
صورت  به  و  عصبی  تحریک  به  نیاز  بدون  دهلیزی   - سینوسی  گره  انقباض  ج( 

خودبه خودی شروع می شود.

رشته های  توسط  انقباض  موج  انتشار  و  پیشاهنگ  گره  فعالیت  دنبال  به  د( 

منتقل کنندۀ پیام به دهلیز چپ، در دهلیز، موج P در الکتروکاردیوگرام ثبت می شود.

گره،  این  می باشد.  قلب  هادی  شبکۀ  گره  بزرگ ترین  دهلیزی،   - سینوسی  گره 

پیام های الکتریکی را به 4 دسته از رشته های شبکۀ هادی ارسال می کند؛ در حالی که 

گره دهلیزی - بطنی تنها به یک دسته از رشته های شبکۀ هادی، پیام وارد می کند.

نکته

0467 
3

از دهلیزها خارج می شود.  در مرحلۀ استراحت عمومی خون به صورت غیرفعال 

در زمان استراحت عمومی، خون به درون بطن ها وارد می گردد؛ ولی از این حفرات 

قلب خارج نمی شود.

خروج خون از دهلیزها، در مرحلۀ استراحت عمومی به صورت غیرفعال و در 

مرحلۀ انقباض دهلیزها، به صورت فعال انجام می گیرد. دقت داشته باشید که 

خروج خون از بطن ها، همیشه به صورت فعال انجام می گیرد.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 در زمان انقباض بطن، خون فقط به درون دهلیزها وارد می شود. در این زمان، در 

نتیجۀ انقباض بطن ها، خون از این حفرات قلبی خارج شده و به سرخرگ ها وارد می گردد.

2 در زمان استراحت عمومی و انقباض دهلیزها، خون به درون بطن ها وارد می شود؛ 

ولی خون از این حفرات قلبی خارج نمی گردد. بنابراین در این زمان، امکان افزایش حجم 

خون درون بطن ها وجود دارد. در این زمان ها، خون به درون دهلیزها وارد می شود.

به دهلیزهاست. در  تمامی مراحل چرخۀ ضربان قلب، خون در حال ورود  4 در 

این بین، در مراحل انقباض دهلیزها و استراحت عمومی امکان ورود خون به درون 

حفرات پایینی قلب وجود دارد. 

0468 
4

بسته سهلختی و دولختی دریچههای که زمانی  در میگه؟ چی  سؤال  

حالافزایشاست. وندهلیزهادر هستند،حجمخوندر

این  در  پس  دهلیزی!  سیستول  نه  می باشد،  بطنی  سیستول  معادل  زمان  این 

قلبی که همان دهلیزها هستند، در  زمان، ماهیچه های دیوارۀ کوچکترین حفرات 

حال استراحت هستند.

 بررسی سایر گزینه ها

تا  باز می شوند  ابتدای سرخرگ ها  1 در حین سیستول بطنی، دریچه های سینی 

خون از این حفرات قلبی به درون سرخرگ ها برود.

و  شده  باز  سرخرگ ها  ابتدای  سینی  دریچه های  بطن ها،  انقباض  مرحلۀ  در 

دریچه های دولختی و سه لختی بسته می گردند. 

نکته

می شود  خارج  قلبی  حفرات  این  از  خون  بطن،  ماهیچه های  انقباض  حین  در   2

و وارد سرخرگ ها می شود. پس در این مرحله، امکان کاهش حجم خون موجود 

درون قلب وجود دارد.

3 در حین سیستول بطنی، حجم خون بطن ها کاهش می یابد.

خون  حجم  و  یافته  افزایش  دهلیزها  خون  حجم  بطن ها،  انقباض  مرحلۀ  در 

به  مرحله،  این  در  که  باشید  داشته  دقت  باید   
ً
ضمنا می یابد.  کاهش  بطن ها 

طور کلی حجم خون درون قلب کم تر می شود. 

نکته

0469 
3

دریچههای آنکه  از پس بطنها سیستول حین  در میگه؟ چی  سؤال  

نخستین و میکنند( حرکت باال سمت )به میشوند بسته سهلختی و دولختی

میشوندو صدایقلبشنیدهمیشود،دریچههایسینیابتدایسرخرگهاباز

وناینسرخرگهاواردمیشود.)ردگزینههای»2«و»4«( خونبهدر

و کمی  ابتدای سیستول  به گزینه های »2« و »4« در  کنید که وقایع مربوط  دقت 

زمان ها  این  همۀ  در  می دهد.  روی  ششی  سرخرگ های  دریچۀ  شدن  باز  از  پیش 

ماهیچه های دیوارۀ بطن چپ که ضخیم ترین بخش دیوارۀ قلب می باشد، در حال 

انقباض هستند. 

به  سه لختی  و  دولختی  دریچه های  ابتدا  بطن ها،  سیستول  مرحلۀ  ابتدای  در 

و  می کنند(  ایجاد  را  قلب  اول  صدای  و  شده  )بسته  کرده  حرکت  باال  سمت 

سپس دریچه های سینی به سمت باال رفته و باز می گردند و اجازۀ خروج خون 

از قلب را می دهند.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 در این زمان، خون وارد دهلیزها می شود و در آن ها تجمع می یابد.

شنیده  سرخرگ ها  ابتدای  دریچۀ  شدن  باز  از  پیش  قلبی  صدای  نخستین   4

می شود که خب در این زمان هنوز خون وارد این سرخرگ ها نمی شود. صدای دوم 

کمی  با  و  است  شنیدن  قابل  سینی  دریچه های  شدن  بسته  با  همزمان  نیز  قلبی 

آئورت  سرخرگ  به  خون  ورود  امکان  هم  زمان  این  در  که  می شوید  متوجه  دقت 

وجود ندارد.

حال  در  و  سالم  فرد  در  که  قلب  ضربان  چرخۀ  از  مرحله ای  طول  تمامی  در   

0 ثانیه به طول می انجامد، ............ 3/ استراحت

1( دریچه های دولختی و سه لختی باز هستند.

2( حجم خون دهلیزها در حال کاهش است.

3( حجم خون درون بطن ها افزایش می یابد.

4( بزرگ ترین حفرۀ قلبی در حال انقباض است.

اسمش  از  که  همان طور  و  می کشد  طول  ثانیه   0 3/ بطن ها، سیستول   4
پیداست، در این مرحله ماهیچه های بطن ها )بزرگ ترین حفرات قلبی( در حال 

انقباض هستند.

0470 
2

انقباض دهلیزها، مرحله ای از چرخۀ ضربان قلب است که بسیار زودگذر می باشد. 

در این مرحله، به علت مصرف ATP خون از حفرات باالیی قلب به حفرات پایینی 

آن وارد می شود.
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4
 بررسی سایر گزینه ها

این  در  می انجامد.  طول  به  مراحل  سایر  از  بیش تر  عمومی  استراحت  مرحلۀ   1

مرحله، امکان ورود خون به درون قلب وجود دارد؛ ولی خون از آن خارج نمی شود. 

بنابراین در این مرحله، حجم خون موجود در قلب در حال افزایش است. 

3 در مرحلۀ انقباض بطن ها، خون فقط به برخی از حفرات ساختار قلب )دهلیزها( 

خارج  بطن ها  همان  یا  قلب  پایینی  حفرات  از  خون  مرحله،  این  در  می شود.  وارد 

می شود و به درون سرخرگ های آئورت و ششی وارد می گردد.

4 مرحلۀ انقباض دهلیزها )0/1 ثانیه( و مرحلۀ انقباض بطن ها )0/3 ثانیه( کم تر از 

نیمی از چرخۀ ضربان قلب طول می کشند. در مرحلۀ انقباض دهلیزها، خون درون 

درون  خون  بطن ها،  انقباض  مرحلۀ  در  ولی  می یابد؛  افزایش  قلب  پایینی  حفرات 

حفرات پایینی قلب کاهش می یابد.

0471 
1  

و دیاستول  ثانیه(   0/1( بطن ها، در سیستول دهلیزها  و  بین دهلیزها  دریچه های 

قلب  ضربان  چرخۀ  زمان  مدت  بیشتر  در  پس  هستند.  باز  ثانیه(   0 4/ (  عمومی 

0 ثانیه!( این دریچه ها باز می باشند. 8/ 0 ثانیه از 5/ (

 بررسی سایر گزینه ها

0 ثانیه( ماهیچه های دیوارۀ بطن ها در حال  3/ 3 فقط در سیستول بطن ها ) 2 و 

انقباض هستند و حجم خونی که درون بطن ها می باشد، در حال کم شدن است. 

پس در بخشی )نه بیشتر( از زمان چرخۀ ضربان قلب این موارد رخ می دهند.

4 در هیچ زمانی از چرخۀ ضربان قلب خون به صورت همزمان از همۀ دریچه های 

قلبی عبور نمی کند. 

خروج خون از حفرۀ قلبی در چرخۀ ضربان

بدون نیاز به انقباض

نیازمند به انقباض

از خون وج خر )باعث عمومی استراحت مرحلۀ  در

بهبطنمیشود.( دهلیز

مرحلۀانقباضدهلیزهاوانقباضبطنها در

نکته

0472 
1  

خونی هنگامدیاستولبطنها،یعنیوقتیکهدیگر سؤال چی میگه؟در

جنمیشود،دیوارۀکشسانسرخرگهاجمعمیشودوخونرابافشار قلبخار از

دوماینمطلبرامیخوانیم! گفتار بهجلومیراند.در

این فشار از منقطع شدن حرکت خون در هنگام استراحت قلب جلوگیری می کند.

 بررسی سایر گزینه ها

2 دیاستول بطنی شامل مراحل استراحت عمومی و انقباض دهلیزی می باشد. در 

مرحلۀ استراحت عمومی، کل ماهیچۀ  قلبی در حال استراحت می باشد.

3 در کل دیاستول بطنی، دریچه های دولختی و سه لختی باز می باشند.

4 در هنگام دیاستول بطنی، خونی از قلب خارج نمی شود و از آن طرف خون از طریق 

سیاهرگ ها وارد حفرات قلب می شود؛ در نتیجه خون درون قلب افزایش می یابد.

مراحل هر دورۀ قلبی
انقباض دهلیزی 

/01 ثانیه حدود

انقباض بطنی

0 ثانیه 3/ حدود

استراحت عمومی

0 ثانیه 4/ حدود

وقایع این مرحله

و  از طریق دریچه های دولختی   خون 
سه لختی به بطن ها وارد می شود. 

 این مرحله اندکی پس از شروع ثبت 
موج P آغاز می شود.

اندام های  تمام  به  ارسال خون  در   
بدن نقش دارد.

 این مرحله کمی پس از شروع ثبت 
موج QRS، آغاز می شود.

 خون تیره توسط بزرگ سیاهرگ ها و سیاهرگ اکلیلی 
به دهلیز راست و خون روشن سیاهرگ های ششی به 

دهلیز چپ وارد می شود.
 اندکی پیش از اتمام ثبت موج T، شروع می شود.

در حال استراحتدر حال استراحتدر حال انقباضماهیچۀ دهلیز ها

در حال استراحتدر حال انقباضدر حال استراحتماهیچۀ بطن ها

بازبستهبازدریچۀ دولختی و سه لختی

بستهبازبستهدریچه سینی

0473 
3

همۀ خونی که وارد قلب می شود، چه تیره باشد و چه روشن! همگی دارای اکسیژن 

هستند. در واقع خون روشن غنی از اکسیژن می باشد و خون تیره کم اکسیژن است. 

 بررسی سایر گزینه ها

خارج  بطن  یک  از  قلب  ضربان  هر  در  که  خونی  ضربه ای،  حجم  تعریف  طبق   1

می شود با حجم ضربه ای برابر است. پس حجم خونی که از قلب خارج می شود، دو 

برابر حجم ضربه ای است.

با افزایش قدرت ماهیچه های قلب، حجم ضربه ای افزایش می یابد.

نکته

به درون  امکان ورود خون  2 در مراحل سیستول دهلیزها و دیاستول عمومی، 

بطن ها وجود دارد. پساینموردهمغلطه!

در چرخۀ ضربان قلب 

ورود خون به درون بطن ها  استراحتعمومی+انقباضدهلیزها

خروج خون از بطن ها  انقباضبطنها

استراحتعمومی+انقباضدهلیزها خروج خون از دهلیزها 

انقباضبطنها خروج خون از قلب 

نکته

عمومی  دیاستول  و  دهلیزها  سیستول  مراحل  در  دهلیزها  از  خون  خروج   4

امکان پذیر است.
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4 0474 
1  

موارد »الف« و »ب« عبارت را درست تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

پایان مرحلۀ سیستول بطن ها،  تا  از شروع سیستول بطن ها  و ج( کمی پس  الف 

حجم خون موجود درون بزرگ ترین حفرات قلب )همونبطنها(، در حال کاهش 

می باشد  بسته  قلبی(  دریچۀ  )عقبی ترین  سه لختی  دریچۀ  زمان  این  در  می باشد. 

این  در  الف(.  مورد  )تأیید  می شود  راست  دهلیز  درون  به  خون  بازگشت  مانع  و 

مرحله، امکان شنیده شدن صدای اول قلب )صدای طوالنی تر( وجود دارد که علت 

آن هم بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی است. )رد مورد ج(

در مرحلۀ سیستول بطنی، همۀ دریچه های قلبی به سمت باال حرکت کرده و 

صدای اول قلبی شنیده می شود و در مرحلۀ دیاستول عمومی، همۀ دریچه های 

قلبی به سمت پایین حرکت می کنند و صدای دوم قلبی قابل شنیدن است. اما 

باید دقت داشته باشید که در مرحلۀ سیستول دهلیزی، وضعیت دریچه های 

قلبی تغییر نمی کند و صدای قلبی نیز شنیده نمی شود. 

نکته

تا پایان سیستول دهلیزها، حجم  ب و د( کمی پس از شروع استراحت کلی قلب 

خون درون بطن ها دارد بیشتر می شود. در تمام این مراحل، دریچۀ سینی ابتدای 

که  این می شود  از  مانع  و  سرخرگ ششی )جلویی ترین دریچۀ قلب( بسته  است 

خون به درون سرخرگ ششی وارد شود )تأیید مورد ب(. در بخشی از این زمان، 

یعنی سیستول دهلیزها، ماهیچه های دیوارۀ حفرات باالیی قلب، در حال انقباض 

هستند؛ ولی در استراحت کلی قلب این طور نیست )رد مورد د(.

کمی پس از شروع این مرحله(  در چرخۀ ضربان قلب، در مرحلۀ سیستول بطنی )

دریچه های دولختی و سه لختی مانع ورود خون به درون بطن ها می شود؛ ولی 

کمی پس از شروع این مرحله( و مرحلۀ انقباض  در مرحلۀ استراحت عمومی )

دهلیزها، دریچه های سینی مانع ورود خون به درون بطن ها می شوند.

نکته

0475 
1  

ثانیهوباید 0 4/ مدتزمانچرخۀقلبیمیشود سؤال چی میگه؟نیمیاز

متأسفانه ولی میدهد؛ رخ ثانیه  0 4/ حدود  در فقط که باشیم گزینهای دنبال

یپیدانمیکنیم! موارد،چنینچیز هیچیکاز در

 بررسی همۀ موارد

0 ثانیه منقبض می شوند که همان مرحلۀ  1/ الف( ماهیچه های دهلیزها در حدود

سیستول دهلیزهاست.

و  می باشد  دهلیزها  سیستول  مرحلۀ  قلب،  ضربان  چرخۀ  مرحلۀ  کوتاه ترین 

 یادتان باشد 
ً
طویل ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب، استراحت عمومی است. ضمنا

0 ثانیه و الیۀ میانی بطن ها در مدت  7/ که الیۀ میانی دهلیزها در مدت حدود

0 ثانیه، در هر دوره از چرخۀ ضربان قلب در حال استراحت می باشد.  5/ حدود

نکته

ب( خون در حین سیستول بطنی از بزرگ ترین حفرات قلب )بطن ها( خارج می شود 

0 ثانیه است. 3/ کهمیدونیم؛ طول این مرحله، وخبهمونطور

طول  ثانیه   0 3/ که ( بطن ها  سیستول  به جز  قلب،  فعالیت  مراحل  تمامی  در  ج( 

هم  مورد  این  زمان  مدت  پس  شود.  خارج  دهلیزها  از  می تواند  خون  می کشد( 

0 ثانیه! 5/ می شود،

0 ثانیه خون از دهلیزها خارج  5/ در هر دوره از چرخۀ ضربان قلب، در حدود

0 ثانیه خون از بطن ها خارج می گردد.  3/ می شود و در حدود

نکته

ثانیه   0 5/ در و  هستند  منقبض  ثانیه   0 3/ در بطن ها  میانی  الیۀ  ماهیچه های  د( 

0 است. 5/ استراحت می کنند. پس مدت زمان این گزینه هم

0476 
3

وعاستراحتکلیقلب،تاپایانسیستول شر سؤال چی میگه؟کمیپساز

امکان قلبی چرخۀ مراحل  سایر  در و میشود ج خار دهلیزها  از خون دهلیزها،

دهلیزهاوجودندارد. وجخوناز خر

و  دولختی  دریچه های  باید  شود،  خارج  دهلیز  از  خون  است  قرار  که  زمانی  هر  در 

از  از فعالیت قلب که قرار است تا خون  باز باشند و برعکس، هر زمانی  سه لختی 

دهلیزها خارج نشود، این دریچه ها باید بسته باشند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 گره سینوسی - دهلیزی، در زمانی شروع به فعالیت می کند که هنوز دهلیزها 

منقبض نشده اند. پس در اواخر مرحلۀ استراحت عمومی قلب است که این گره 

فعالیت را شروع می کند، ولی در سایر زمان های چرخۀ قلبی نه!

و  عمومی  استراحت  مرحلۀ  اواخر  در  دهلیزی  سینوسی  گره  فعالیت  شروع 

شروع فعالیت گره دهلیزی بطنی در اواخر مرحلۀ انقباض دهلیزها رخ می دهد.

نکته

دیگه 
ً

اصال پس می شوند،  شنیده  سینه  قفسۀ  چپ  سمت  از  قلبی  صداهای   2

ویم! کردنراجباینگزینهنمیر سراغفکر

0 ثانیه(  5/ 0 ثانیه )حدود 4/ 4 مدت زمان گفته شده در این گزینه کمی بیشتر از

است.

0477 
1  

از آن دریچه های دولختی و سه لختی  صدای اول قلب، پووم می باشد و کمی پس 

بسته هستند. بنابراین پس از این زمان، مانعی برای ورود خون به بطن ها وجود 

دارد که همان دریچه های دولختی و سه لختی هستند.

در هر چرخۀ ضربان قلب، در دو بخش تمامی دریچه های قلبی بسته هستند و 

امکان ورود و خروج خون بطن ها وجود ندارد: 

تا  اول  در حد فاصل شنیدن صدای  ابتدای مرحلۀ سیستول بطنی   1 در 

پیش از باز شدن دریچه های سینی 

2 در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی  در حد فاصل شنیدن صدای دوم تا 

پیش از باز شدن دریچه های دولختی و سه لختی

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

شنیده  عمومی  دیاستول  ابتدای  در  صدا  این  است.  تاک  قلب،  دوم  صدای   2

می شود، ولی باید دقت کنید که پس از این زمان حجم خون بطن ها کم می باشد. دقت 

کنید که حداکثر حجم خون درون بطن ها، در ابتدای سیستول بطنی مشاهده می شود.
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در هر چرخۀ ضربان قلب، حداکثر حجم خون بطن ها در ابتدای مرحلۀ سیستول 4

بطنی )پیش از باز شدن دریچه های سینی( دیده می شود و حداقل حجم خون 

دریچه های  شدن  باز  از  )پیش  عمومی  استراحت  مرحلۀ  ابتدای  در  بطن ها 

دولختی و سه لختی( دیده می شود.

نکته

سپس  و  قلب  اول  صدای  شدن  شنیده  از  پس  بطن ها  سیستول  ابتدای  در   3

بازشدن دریچه های سینی، ورود خون به درون سرخرگ آئورت آغاز می شود.

4 پس از این زمان، چون هنوز در مرحلۀ دیاستول عمومی قرار داریم، همۀ حفرات 

قلبی در حال استراحت هستند.

0478 
4

ابتدای  در و اول صدای بطنها، سیستول ابتدای  در میگه؟ چی  سؤال  

دیاستولعمومی،صدایدومقلبشنیدهمیشود.

همۀ موارد عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 

 بررسی همۀ موارد

الف( در ابتدای سیستول بطنی، با باز شدن دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها، 

این  عمومی  دیاستول  ابتدای  در  ولی  می شود  شروع  راست  بطن  از  خون  خروج 

اتفاق رخ نمی دهد.

ب( در ابتدای سیستول بطن ها حجم خون موجود درون قلب کم می شود ولی در 

ابتدای دیاستول عمومی، حجم خون قلب زیاد می گردد.

ج( در هر دوی این زمان ها، ورود خون تیره به دهلیز راست متوقف نمی شود.

د( در ابتدای مرحلۀ سیستول بطنی، خروج خون از دهلیزها متوقف می شود؛ ولی 

در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی، این طور نیست!

0479 
3

)صدای  دوم  صدای  عمومی  استراحت  مرحلۀ  ابتدای  در  انسان،  قلب  دورۀ  در 

 
ً
کوتاه تر قلب( را که مربوط به بسته شدن دریچه های سینی است، می شنویم. دقیقا

در همان لحظه یعنی در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی برای مدت زمان بسیار 

کوتاهی، تمام دریچه های قلبی بسته هستند و مانعی در برابر جریان خون دهلیز به 

بطن و جریان خون بطن به سرخرگ ایجاد می کنند.

شدندریچههای حدفاصلشنیدهشدنصدایدومقلبوباز لب کالم اینکه!در

دولختیوسهلختی،برایمدتکوتاهیتمامدریچههایقلبیبستهاند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 دقت کنید که در یک چرخۀ قلبی، آغاز ورود خون به درون بطن ها )بزرگ ترین 

از صدای  قبل  ثانیه   0 8/ یعنی استراحت عمومی است،  حفرات قلب( در شروع 

 0 4/ 0 ثانیه انقباض دهلیزها و 1/ 0 ثانیه انقباض بطن ها، 3/ کوتاه تر( قلب ) دوم )

ثانیه استراحت عمومی(.

شروع خروج خون از دهلیزها، در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی رخ می دهد.

نکته

0 ثانیه بعد از صدای دوم قلب، یعنی ابتدای مرحلۀ سیستول دهلیزی در  4/  2

مرحلۀ سیستول دهلیزی، ماهیچۀ دهلیزها منقبض می شود، نه این که خود را برای 

انقباض آماده کند.

4 پس از شنیده شدن صدای دوم قلب، دریچه های قلبی در پایین ترین محل خود 

قرار می گیرند.

0480 
2

در دو نقطه از چرخۀ قلبی، همۀ دریچه های قلب بسته هستند. یکی از این نقاط در 

ابتدای سیستول بطن ها )پس از بسته شدن دریچه های دولختی و سه لختی و پیش 

از باز شدن دریچه های سینی( است و نقطۀ دیگری نیز در ابتدای دیاستول عمومی 

و  باز شدن دریچه های دولختی  از  از بسته شدن دریچه های سینی و پیش  )پس 

سه لختی( می باشد. در همۀ این نقاط، دهلیزها در حال استراحت می باشند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در حین سیستول دهلیزها و دیاستول عمومی، دریچۀ دولختی باز است. در این 

زمان ها، دریچه های سینی بسته هستند و امکان خروج خون از قلب وجود ندارد؛ 

بنابراین در این زمان ها، حجم خون درون قلب به علت ورود خون از سیاهرگ ها به 

دهلیزها، افزایش می یابد.

مرحلۀ  انتهای  در  قلب  درون  خون  حجم  حداقل  قلب،  ضربان  چرخۀ  هر  در 

سیستول بطن ها و حداکثر حجم خون درون قلب در ابتدای مرحلۀ سیستول 

بطن ها دیده می شود. 

نکته

که حین  باز می باشند. می دانیم  قلب  دریچه های سینی  بطن ها،  در سیستول   3

سیستول بطن ها، دهلیزها در حال استراحت است. 

که  مطالبی  به  توجه  با  است.  بسته  بطن ها  انقباض  حین  در  سه لختی  دریچۀ   4

در فعالیت کتاب درسی گفته شده است، در زمان سیستول بطن ها، حجم خون 

بطن ها )حفرات قلبی واجد طناب های ارتجاعی( کاهش می یابد.

دیوارۀ  ماهیچه های  که  قلب  ضربان  چرخۀ  از  زمانی  با  ارتباط  در  گزینه  کدام   

بطن ها در حال استراحت هستند، درست بیان شده است؟

1( فعالیت گره ضربان ساز دور از انتظار است.

2( کمی بیشتر از انقباض این ماهیچه ها طول می کشد.

3( فشار خون سرخرگ آئورت به صفر می رسد.

4( حجم خون حفرات قلبی دیگر، همواره در حال افزایش است.

در  در دیاستول عمومی و سیستول دهلیزها  ماهیچه های دیوارۀ بطن ها   2
0 ثانیه و مدت زمان  3/ حال استراحت می باشند. مدت زمان سیستول بطنی،

باید   »3« گزینۀ  با  رابطه  در  می باشد.  ثانیه   0 5/ آن، ماهیچه های  دیاستول 

بگویم که فشارخون سرخرگ آئورت بین حداقل و حداکثر در نوسان است.

0481 
1  

سرخرگ ابتدای سینی دریچۀ قلب، دریچۀ جلوییترین میگه؟ چی  سؤال  

ئورتوعقبیتریندریچۀآن،دریچۀسهلختیمیباشد. آ

بسته  قلب  دریچه های  قلب همۀ  در هر چرخۀ ضربان  زمان  دو  در  که  کنید  دقت 

شدن  بسته  از  )پس  بطن ها  سیستول  ابتدای  زمان ها،  این  از  یکی  هستند. 

باز شدن دریچه های سینی( و دیگری،  از  دریچه های دولختی و سه لختی و پیش 

ابتدای دیاستول عمومی )پس از بسته شدن دریچه های سینی و پیش از باز شدن 

دریچه های دولختی و سه لختی( می باشد. در همۀ این زمان ها، امکان ورود خون به 

درون بطن ها و امکان خروج خون از این حفرات قلبی وجود ندارد و به همین دلیل، 

حجم خون درون بطن ها ثابت باقی می ماند.

و دولختی دریچههای و سینی دریچههای بودن بسته هنگام لب کالم اینکه!

ونبطنهاثابتاست. سهلختی،حجمخوندر
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4
 بررسی سایر گزینه ها

2 در این زمان امکان ورود خون به دهلیزها وجود دارد ولی امکان خروج خون از این 

حفرات قلبی وجود ندارد. بنابراین در این زمان ها حجم خون دهلیزها افزایش می یابد.

زمانبستهبودنهمۀدریچههایقلب،حجمخوندهلیزهاافزایش لب کالم: در

افزایشپیدامیکند. وحجمخونقلبنیز

3 در هیچ یک از این زمان ها، امکان خروج خون از حفرات قلبی وجود ندارد. در 

واقع در این مرحله خون وارد دهلیزها می شود؛ ولی نه از دهلیزها خارج می شود و 

نه از بطن ها!

4 در ابتدای سیستول بطن ها، ماهیچه های دیوارۀ بطن ها منقبض می شوند؛ ولی 

در ابتدای دیاستول، هیچ یک از حفرات قلبی در حال انقباض نیستند. 

0482 
3

ون در خون حجم بیشترین بطنها، سیستول ابتدای  در سؤال چی میگه؟ 

معادل بطنی سیستول ابتدای  از پس ثانیه  0 6/ میشود. مشاهده بطنها

بخشینزدیکبهانتهایدیاستولعمومیاست.

همان طور که می دانیم پس از دیاستول عمومی قلب، دهلیزها منقبض می شوند. 

پس در انتهای دیاستول عمومی، ماهیچه های دیوارۀ دهلیزها، در حال آماده شدن 

برای انقباض هستند.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در دیاستول عمومی دریچه های دولختی و سه لختی )ایجادکنندۀ صدای پووم( به 

سمت پایین قرار گرفته اند و امکان عبور خون از دهلیزها به بطن ها را فراهم می کنند.

جهت حرکت خون در هنگام عبور از دریچه های دولختی و سه لختی از باال به 

پایین بوده و جهت حرکت خون هنگام عبور از دریچه های سینی از پایین به 

باال می باشد.

نکته

این  وارد می شود. پس حجم خون  به بطن ها  2 در دیاستول عمومی خون دارد 

حفرات در حال زیاد شدن است، نه کاهش.

4 در انتهای دیاستول عمومی هیچ صدایی از قلب شنیده نمی شود.

0483 
4

سیستول ابتدای به مربوط دولختی دریچۀ شدن بسته سؤال چی میگه؟ 

اواخر میشود، بطنها سیستول ابتدای  از پس ثانیه  0 2/ بطنهاست.

میشود، هم بطنها سیستول ابتدای  از پیش ثانیه  0 45/ آنها! سیستول

ابتدایدیاستولعمومیقلب.

 پس باید انتهای سیستول بطن را با ابتدای دیاستول عمومی قلب مقایسه کنیم. 

همان طور که مشخص است، در سیستول بطن ها، ماهیچه های دیوارۀ این حفرات 

جلویی ترین  که  کنید  دقت  نه!  عمومی  دیاستول  در  ولی  می شوند؛  منقبض  قلبی 

حفرۀ قلبی، بطن چپ می باشد. پساینگزینهدرسته!

 بررسی سایر گزینه ها

1 در حین سیستول بطن ها حجم خون درون قلب در حال کاهش است؛ ولی در 

حین دیاستول عمومی، حجم خون درون بطن ها دارد افزایش می یابد.

2 دومین صدای قلبی در اواخر سیستول بطنی شنیده نمی شود، بلکه مربوط به 

ابتدای دیاستول عمومی است.

3 در انتهای سیستول بطنی، دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها باز هستند.

0484 
3

ون در خون حجم حداقل دهلیزها سیستول انتهای  در میگه؟ چی  سؤال  

نیمۀ میشود زمان، این  از پس ثانیه  0 1/ میشود. مشاهده قلبی حفرات این

ابتداییسیستولبطنها.

در این زمان، خون دارد به سرعت، به درون سرخرگ آئورت وارد می شود و حجم 

خون درون قلب کاهش می یابد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در حین سیستول بطن ها، خون از این حفرات قلبی خارج می شود و حجم خون 

موجود در آن ها کم می شود.

2 دریچه های دولختی و سه لختی پیش از این زمان بسته شده اند. دقت کنید که در 

این گزینه گفته شده است که دریچه های دولختی و سه لختی شروع به بسته شدن 

می کنند، در صورتی که در این زمان، دریچه های دولختی و سه لختی بسته هستند.

4 در این زمان، ماهیچه های دیوارۀ بطن ها در حال انقباض هستند.

0485 
2

 0 3/ بطنی، سیستول و ثانیه  0 1/ ی، دهلیز سیستول میگه؟ چی  سؤال  

ثانیهطولمیکشد. 0 4/ ثانیهودیاستولعمومی،

موارد »الف«، »ج« و »د« عبارت را درست تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

در  ولی  نمی کند،  عبور  سینی  دریچه های  از  خون  دهلیزها،  سیستول  در  الف( 

سیستول بطن ها خون می تواند از این دریچه ها عبور کند. پساینمورددرسته!

ب( هم در سیستول دهلیزها و هم در دیاستول عمومی، ماهیچه های عادی دیوارۀ 

بطن ها در حال استراحت هستند و طول آن ها کاهش نمی یابد.

در  ولی  می شود،  شنیده  بطن ها  سیستول  ابتدای  در  قلبی  صدای  نخستین  ج( 

سیستول دهلیزی هیچ صدای طبیعی از قلب شنیده نمی شود.

د( گره سینوسی دهلیزی در زیر منفذ بزرگ سیاهرگ زبرین قرار گرفته است. این 

دیاستول  در  گره  این  پس  شوند.  انقباض  آماده  دهلیزها  تا  می شود  موجب  گره 

عمومی قلب در حال فعالیت است، ولی در سیستول دهلیزها نه!

0486 
4

همۀ موارد عبارت را نادرست تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

بطن ها  درون  خون  حجم  می کشد.  طول  ثانیه   0 4/ قلب، عمومی  دیاستول  الف( 

در انتهای دیاستول عمومی قلب هنوز به حداکثر مقدار خود نرسیده است و در 

بطن ها  وارد  خون  هنوز  نیز  می باشد  دهلیزها  سیستول  که  بعدی  مرحلۀ  در  واقع 

قابل  دهلیزها  سیستول  انتهای  در  بطن ها  در  خون  حجم  حداکثر  پس  می شود. 

مشاهده است.

دیاستول  ابتدای  در  تاک  صدای  می کشد.  طول  ثانیه   0 3/ بطنی، سیستول  ب( 

عمومی قلب شنیده می شود، نه در ابتدای سیستول بطن ها.

ج( حفرات باالیی قلب در اواخر مرحلۀ استراحت عمومی برای انقباض آماده می شوند!

0 ثانیه ای چرخۀ قلب( وضعیت دریچه های  1/ د( در ابتدای سیستول دهلیزها )مرحلۀ

تشکیل  آویخته  قطعۀ  دو  از  دولختی  دریچۀ  نمی کند.  تغییر  سه لختی  و  دولختی 

شده است.
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40487 
3

بزرگ ترین  و  است  آئورت  سرخرگ  ابتدای  سینی  دریچۀ  قلبی،  دریچۀ  مرکزی ترین 

دریچۀ قلبی، دریچۀ سه لختی می باشد. در دو زمان از چرخۀ ضربان قلب، این دو 

بطن ها  انقباض  مرحلۀ  ابتدای  در  یکی  هستند،  بسته  همزمان  صورت  به  دریچه 

و  بازشدن دریچه های سینی(  از  و پیش  و سه لختی  از بسته شدن دولختی  )پس 

دیگری در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی )پس از بسته شدن دریچه های سینی و 

پیش از بازشدن دریچه های دولختی و سه لختی(. در هر دوی این زمان ها، امکان 

ورود خون به درون دهلیزها وجود دارد ولی امکان خروج خون از این حفرات قلبی 

وجود ندارد و به همین دلیل، حجم خون درون دهلیزها افزایش می یابد. 

در هر زمانی از چرخۀ ضربان قلب که تمامی دریچه های قلبی بسته هستند، حجم 

خون درون دهلیزها در حال افزایش است و حجم خون درون بطن ها ثابت باقی 

می ماند. بنابراین در این زمان ها، حجم خون درون قلب زیاد می شود.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 در هیچ زمانی از چرخۀ ضربان قلب، همۀ دریچه های قلبی به صورت همزمان 

اجازۀ عبور خون را نمی دهند. در واقع در هر زمان از چرخۀ ضربان قلب، حداکثر دو 

غلطه!
ً

دریچه باز هستند. بنابرایناینگزینهکال

از دهلیزها خارج  امکان وجود دارد که خون  این  2 در مرحلۀ استراحت عمومی 

شود. در این زمان، دهلیزها در حال استراحت هستند؛ ولی امکان خروج خون از 

آن ها نیز وجود دارد.

4 در مرحلۀ استراحت عمومی، تمامی حفرات قلبی در حال استراحت هستند. در 

این زمان، دریچه های دولختی و سه لختی اجازۀ عبور خون در جهت باال به پایین 

دریچه های  زیرا  ندارد،  وجود  باال  به  پایین  از  خون  جریان  امکان  اما  می دهند.  را 

سینی شکل بسته اند. 

0488 
2

موارد )الف( و )د( به نادرستی بیان شده اند.

 بررسی همۀ موارد

الف( برون ده قلبی با تعداد ضربان  قلب و مقدار حجم ضربه ای رابطۀ مستقیم دارد. 

کاهش دمای بدن سبب کاهش سوخت و ساز و کاهش ضربان قلب و افزایش ترشح 

هورمون های غدۀ فوق کلیه سبب افزایش ضربان قلب می شود. )فصل 4 - یازدهم(

هورمون های اپی نفرین و نور اپی نفرین از بخش مرکزی غدد فوق کلیه ترشح 

می شوند و با اثر بر دستگاه گردش خون، موجب افزایش فشارخون و افزایش 

ضربان قلب می گردند.

فصل  4 - یازدهم

ترکیب با آینده

ب( هم میزان مقاومت عروق خونی در برابر جریان خون و هم میزان نیروی انقباض 

قلب، بر میزان برون ده قلبی مؤثرند.

ج( افزایش برگشت خون به قلب، موجب افزایش تحریک انقباض قلب و در نتیجه، 

سبب افزایش برون ده می شود.

د( به حجم خونی که در هر انقباض بطنی از یک بطن )نه کل قلب!( خارج و وارد 

سرخرگ می شود، حجم ضربه ای می گویند.

0489 
3

شکل نشان دهندۀ مرحلۀ سیستول بطنی است. در بخشی از ابتدای انقباض بطنی، 

همۀ دریچه های قلبی بسته هستند؛ بنابراین حجم خون درون بطن تغییری نمی کند.

 بررسی سایر گزینه ها

استراحت عمومی  ابتدای  و  بطنی  ابتدای سیستول  در  قلبی  دریچه های  1 همۀ 

بسته هستند.

2 در طول سیستول بطنی، خون وارد دهلیزها می شود و جمع شدن خون درون 

دهلیزها، باعث می گردد تا حجم خون دهلیزها افزایش یابد.

اوایل استراحت  )در  پایان می یابد  انقباض بطن ها،  پایان  از  بعد  T، کمی  4 موج 

عمومی(. دقت داشته باشید که کمی پیش از پایان ثبت موج T، مرحلۀ استراحت 

عمومی شروع می گردد.

0490 
4

استراحت  مرحلۀ  می باشد.  قلب  عمومی  استراحت  مرحلۀ  نشان دهندۀ  شکل، 

0 ثانیه قبل از شنیدن صدای پووم آغاز می شود. 5/ عمومی قلب در حدود

 بررسی سایر گزینه ها

1 در این مرحله، حجم خون درون قلب در حال افزایش است.

در مرحلۀ استراحت عمومی، هم امکان ورود خون به دهلیزها و هم خروج خون 

از دهلیزها وجود دارد.

نکته

2 در مرحلۀ استراحت عمومی، ورود خون دهلیزها به بطن ها بدون نیاز به انقباض 

دهلیز و به صورت غیرفعال رخ می دهد.

3 صداهای قلبی در ابتدای استراحت عمومی و ابتدای سیستول بطنی شنیده می شوند.

0491 
2

با توجه به شکل که نشان دهندۀ منحنی نوار قلب است، حداکثر فعالیت الکتریکی 

در زمان ثبت موج P کم تر از حداکثر فعالیت الکتریکی در زمان ثبت موج T است. یا 

به عبارت دیگر، فعالیت الکتریکی قلب در قلۀ موج P، کم تر از قلۀ موج T می باشد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 حداکثر فعالیت الکتریکی قلب در R ثبت می شود. در این زمان، موج QRS در 

حال ثبت است که نشان دهندۀ فعالیت الکتریکی بطن ها می باشد.

نوار  به منحنی  توجه  با  ثبت می شود.   S در  الکتریکی قلب  فعالیت  3 منفی ترین 

قلب، در هر چرخۀ ضربان قلب، ابتدا R )حداکثر فعالیت الکتریکی قلب( و سپس 

S )منفی ترین فعالیت الکتریکی قلب( ثبت می گردد. 

4 قسمت انتهایی موج T در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی ثبت می شود.
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4 0492 
3

وعثبتموجP،قلب چرخۀضربانقلب،همزمانباشر سؤال چی میگه؟در

دارد. مرحلۀاستراحتعمومیقرار در هنوز

در این زمان، شروع فعالیت گره بزرگ تر قلب یا همان گره سینوسی دهلیزی باعث 

می شود تا موج تحریک دهلیزها تشکیل شود. بنابراین، در این زمان هنوز قلب در 

مرحلۀ استراحت عمومی قرار دارد ولی در گره سینوسی دهلیزی فعالیت الکتریکی 

دیده می شود.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در این زمان، تمامی حفرات قلبی در حال استراحت هستند.

از سمت چپ قفسۀ سینه  انتهای مرحلۀ استراحت عمومی، هیچ صدایی  2 در 

شنیده نمی شود.

4 در این زمان، خون به درون بطن ها وارد می شود و به همین دلیل، در این زمان 

حجم خون درون بطن ها در حال افزایش است.

0493 
4

قلب،مربوطبهانقباضدهلیزهاست. سؤال چی میگه؟موجPمنحنینوار

در این زمان، حجم خون درون قلب در حال افزایش است؛ ولی حجم خون موجود 

در خارج از قلب در حال کم شدن است. )رد گزینۀ »3«( 

در مرحلۀ انقباض بطن ها، میزان حجم خون درون قلب در حال کاهش است؛ 

قلب  درون  خون  حجم  عمومی،  استراحت  و  دهلیزها  انقباض  مرحلۀ  در  ولی 

افزایش پیدا می کند.

نکته

 بررسی سایر گزینه ها

1 در پی مرحلۀ انقباض دهلیزها، بطن ها منقبض می شوند؛ نه این که کل قلب به 

حال استراحت درآید!

هم  صدایی  و  نمی کند  تغییر  دهلیزها  انقباض  در  قلبی  دریچه های  وضعیت   2

شنیده نمی شود.

0494 
3

موارد »الف« و »د« عبارت را درست تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

الف( فعالیت الکتریکی قلب، از سطح پوست قابل دریافت است.

ثبت  الکتریکی  تحریک  ابتدا  واقع،  در  است.  شده  بیان  جابه جا  مورد  این  ب( 

می شود و سپس حفرات قلبی منقبض می شوند.

ج( طوالنی ترین موج ثبت شده از لحاظ زمانی، موج T است که مربوط به انقباض 

بطن ها نیست! 

 T QRS و بخش ابتدایی موج  د( در زمان انقباض بطن ها، بخش انتهایی از موج 

ثبت می شود. این مطلب از خود کتاب درسی قابل برداشت است! 

0495 
4

فعالیت که میباشد بطنها سوال، صورت  منظور میگه؟ چی  سؤال  

الکتریکیآنهابهصورتموجQRSثبتمیشود.

 بررسی سایر گزینه ها

1 انقباض بطن ها موجب باالرفتن دریچه های قلبی می شود.

0 ثانیه از چرخۀ ضربان قلب در حال استراحت قرار دارند. 5/ 2 بطن ها در

3 انقباض دهلیزها، کوتاه ترین مرحلۀ چرخۀ ضربان قلب است، نه انقباض بطن ها! 

0496 
3

S موج به مربوط قلب،  نوار الکتریکی پتانسیل کمترین سؤال چی میگه؟ 

است.

انقباض  آماده  این که  نه  انقباض هستند.  این زمان بطن ها در حال  از  اندکی پس 

شوند )رد گزینۀ »1«(. دقت داشته باشید که همزمان با سیستول بطن ها، به علت 

یا  قلب  باالیی  حفرات  خون  حجم  سه لختی،  و  دولختی  دریچه های  بودن  بسته 

دهلیزها بیشتر می شود.

 بررسی سایر گزینه ها

2 در این زمان، خون در حال خروج از بطن ها می باشد و در نتیجۀ آن حجم خون 

درون قلب در حال کاهش است. 

4 خروج خون از دریچۀ سینی ابتدای سرخرگ ششی )جلویی ترین دریچۀ قلبی( 

در این زمان ممکن است. 

0497 
4

هنگام انقباض بطن ها، حجم آن ها کاهش پیدا می کند. در مرحلۀ انقباض بطن ها، 

موج T که موج استراحت بطن ها می باشد، تشکیل می گردد.

 بررسی سایر گزینه ها

چپ  دهلیز  در  الکتریکی  پیام  انتشار  از  بعد  بطن،  در  الکتریکی  پیام  انتشار   1

می باشد؛ زیرا انقباض دهلیزها زودتر از انقباض بطن ها انجام می گیرد.

2 صدای دوم قلب در ابتدای مرحلۀ استراحت عمومی شنیده می شود. در مرحلۀ 

استراحت عمومی، تمام حفرات قلبی در حال استراحت می باشند.

در مرحلۀ استراحت عمومی، تمامی حفرات قلبی در حال استراحت هستند 

حال  در  قلب  ماهیچه ای  یاخته های  بیشتر  بطن ها،  انقباض  مرحلۀ  در  ولی 

انقباض هستند و در مرحلۀ انقباض دهلیزها، بخش کمی )برخی( از یاخته های 

ماهیچه ای قلب در حال انقباض می باشند. 

نکته

3 شروع ثبت موج P، پیش از شروع انقباض دهلیزها رخ می دهد.

0498 
4

مرحلۀ  از بخشی ،T موج  آغاز تا S موج ثبت  از پس اندکی سؤال چی میگه؟ 

انقباضبطنیقلبمیباشد.

و  دولختی  دریچه های  و  می باشند  شدن  منقبض  حال  در  بطن ها  فاصله،  این  در 

سه لختی بسته هستند؛ در نتیجه جریان خون بین دهلیزها و بطن ها وجود ندارد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 اندکی پس از ثبت S تا آغاز T که بطن ها در حال انقباض هستند، خون درون 

بطن چپ وارد آئورت و خون بطن راست وارد سرخرگ ششی می شود و همان طور 

که می دانیم، حجم ضربه ای به مقدار خونی گفته می شود که در طی هر انقباض از 

 T هر بطن خارج و به درون سرخرگ وارد شود. ولی می دانیم که در بخشی از موج

نیز امکان خروج خون از بطن ها وجود دارد. 
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4
انقباض بوده و دریچه های دولختی و سه لختی  این فاصله بطن ها در حال  2 در 

بسته هستند؛ بنابراین خونی وارد بطن ها )پایین ترین حفرات قلبی( نمی شود.

3 در این فاصله دریچه های سینی شکل باز بوده و خون وارد سرخرگ ها می شود. 

بنابراین در این زمان امکان ورود خون به درون سرخرگ آئورت )بزرگ ترین سرخرگ 

بدن( وجود دارد.

0499 
2

موارد )الف( و  )د( برای تکمیل جمله مناسب نیستند.

 بررسی همۀ موارد

آغاز  طرفی  از  بطن هاست.  انقباض  آغاز  با  هم زمان  دهلیزی  انقباض  پایان  الف( 

زمانی  فاصلۀ  این  در  بطن هاست.  انقباض  پایان  با  هم زمان  عمومی  استراحت 

)سیستول بطنی(، شبکۀ گرهی بخش پایانی موج QRS را ثبت می کند. همین طور 

موج T نیز در این بازۀ زمانی ثبت می شود.

ب( اندکی پیش از پایان موج T، قلب در مرحلۀ استراحت عمومی قرار می گیرد و 

اندکی پس از شروع ثبت موج P بعدی وارد مرحلۀ انقباض دهلیزها می شود. دقت 

داشته باشید که شروع ثبت موج QRS همزمان با انقباض دهلیزها در حال وقوع 

است. بنابراین بازۀ زمانی مدنظر، استراحت عمومی و انقباض دهلیزهاست که در 

طی آن، صدای اول قلب )صدای گنگ( شنیده نمی شود. 

ج( این بازۀ زمانی هم زمان با انقباض دهلیزهاست. در طول این زمان دریچه های 

دولختی و سه لختی باز و دریچه های سینی بسته هستند.

باز  )پووم( دریچه های دولختی و سه لختی  اول  تا صدای  )تاک(  از صدای دوم  د( 

هستند و خون به درون بطن ها وارد می شود.

0500 
4

اندکی و عمومی دیاستول به مربوط P موج ثبت وع شر سؤال چی میگه؟ 

یاست. ثبتاینموجمربوطبهسیستولدهلیز پساز

سمت  به  و  هستند  باز  سه لختی  و  دولختی  دریچه های  زمان ها،  این  دوی  هر  در 

پایین قرار دارند. )عقبی ترین دریچۀ قلبی، سه لختی است!( و امکان ورود خون به 

بطن ها در این زمان ها وجود دارد )درستی گزینۀ »3«(.

 بررسی سایر گزینه ها

1 هم در دیاستول عمومی و هم در سیستول دهلیزها، جلویی ترین دریچۀ قلبی که 

همان سینی ابتدای سرخرگ ششی است، بسته می باشد.

حال  در  قلبی  حفرات  همۀ  پیداست،  هم  اسمش  از  که  عمومی  دیاستول  در   2

استراحت هستند؛ ولی در سیستول دهلیزها، معلومه که دهلیزها منقبض شده اند.

 در منحنی قلب نگارۀ معمولی کمی ............ از آن که موج P ثبت می گردد ............

1( پیش - انقباض ماهیچه های دهلیزها، شروع می شود.

2( پس - گره سینوسی دهلیزی شروع به فعالیت می کند.

3( پیش - دریچۀ قلبی دو قطعه ای شروع به بازشدن می کند.

4( پس - دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها بسته هستند.

4 پس از موج P هنوز دهلیزها در حال انقباض هستند و در این زمان، دریچه های 
سینی بسته هستند.

0501 
3

قلب،حدفاصلبینپایانموجP،تا سؤال چی میگه؟باتوجهبهمنحنینوار

ثبتموجQ،مربوطبهسیستولدهلیزهامیباشد. آغاز

موارد »ب« و »د« دربارۀ این زمان رخ می دهند.

 بررسی همۀ موارد

الف( هر دو دریچۀ دولختی و سه لختی، در حین انقباض دهلیزها، باز هستند. دقت کنید 

که در فرد عادی، دریچه های دولختی و سه لختی به طور همزمان باز یا بسته می شوند.

انقباض هستند و بطن ها استراحت می کنند.  این زمان، دهلیزها در حال  ب( در 

پس در این زمان، نیمی از حفرات قلب )بطن ها( در حال استراحت هستند.

و دریچه های سینی  باز هستند  و سه لختی  دریچه های دولختی  زمان،  این  در  ج( 

بسته می باشند. درست است که در این زمان، دو دریچۀ قلب باز هستند و اجازۀ 

عبور خون را می دهند ولی نکتۀ مهم این است که یکی از این دریچه ها اجازۀ عبور 

انقباض  حین  در  پس  روشن.  خون  عبور  اجازۀ  دیگری  و  می دهد  را  تیره  خون  به 

دهلیزها، از بین دریچه های قلبی که چهار عدد هستند، فقط یکی از آن ها )دریچۀ 

دولختی( اجازۀ عبور به خون روشن را می دهد.

خون هنگامانقباضدهلیزها،تنهادریچۀدولختیاجازۀعبور لب کالم اینکه!در

وشنرامیدهد. ر

د( در حین انقباض دهلیزها، خون تیره هم به دهلیز راست و هم به بطن راست وارد 

می شود. پس در این زمان، امکان ورود خون تیره به نیمی از حفرات قلب وجود دارد.

0502 
3

اندکی پس از ثبت QRS، بطن ها در حال انقباض هستند و در این زمان، خون در 

حفرات باالیی قلب )دهلیزها( تجمع می یابد.

 بررسی سایر گزینه ها

 0 3/ انقباض بطن ها شروع می شود که مرحلۀ این زمان مرحلۀ  از  اندکی پس   1

ثانیه ای چرخۀ ضربان قلب محسوب می شود.

استراحت  مرحلۀ  ابتدای  در  که  است  کوتاه تر  صدای  همان  قلب  دوم  صدای   2

عمومی شنیده می شود، نه در مرحلۀ انقباض بطن ها!

گره بزرگ تر قلب( مربوط به اواخر مرحلۀ  4 آغاز فعالیت گره سینوسی دهلیزی )

دیاستول عمومی است و پیش از شروع انقباض دهلیزها می باشد. 

در نتیجۀ شروع فعالیت گره سینوسی دهلیزی، موج P ایجاد می شود و انقباض 

دهلیزها رخ می دهد.

نکته

0503 
2

حینانقباضبطنهاثبتمیشود. سؤال چی میگه؟بخشابتداییموجTدر

موارد »ب« و »د« عبارت را به درستی تکمیل می کنند.

 بررسی همۀ موارد

الف( در حین انقباض بطن ها، دریچه های دولختی و سه لختی بسته هستند.

ب( در حین انقباض بطن ها، خون در حال خروج از قلب می باشد و حجم خون آن 

کم می شود.

ج( در سیستول بطن ها، خون به درون دهلیزها وارد می شود، ولی به درون بطن ها نه!

د( در این زمان، دهلیزها در حال استراحت هستند و بطن ها منقبض می باشند. 

پس در این زمان، برخی از حفرات قلب در حال استراحت هستند.
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4 0504 
3

موجT،مرحلۀدیاستولعمومیرخمیدهد. سؤال چی میگه؟پساز

در زمان دیاستول عمومی، از آن جا که خون به دهلیزها وارد می شود ولی امکان 

خروج آن از بطن ها وجود ندارد، پس می توانیم نتیجه بگیریم که خون در حال تجمع 

درون قلب است و حجم آن درون قلب زیاد می شود.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در زمان دیاستول عمومی دریچه های سینی ابتدای سرخرگ ها بسته هستند.

2 در مرحلۀ استراحت عمومی، هیچ حفرۀ قلبی در حال انقباض نمی باشد.

4 در این زمان، ماهیچه های دیوارۀ دهلیزها، در حال استراحت هستند. پس طول 

این یاخته ها تغییر نمی کند.

0505 
3

حالانقباضاندواندکی ثبتموجP،دهلیزهادر سؤال چی میگه؟پساز

ثبتموجQRS،بطنهامنقبضمیشوند. پساز

در حین سیستول دهلیزها، خون از دهلیزها به بطن ها وارد می شود، پس در این 

زمان امکان ورود خون تیره به دهلیز راست و بطن راست وجود دارد. ولی در زمان 

انقباض بطن ها، دریچه های دولختی و سه لختی بسته هستند و خون تیره فقط به 

دهلیز راست وارد می شود.

 بررسی سایر گزینه ها

1 در قلۀ موج P، انقباض دهلیزها آغاز می شود و در همین زمان است که قدرت 

انقباض دهلیزها شروع به افزایش می کند.

انقباض  کمک  با  قلبی  حفرات  این  از  خون  خروج  دهلیزها،  انقباض  مرحلۀ  در   2

آن ها صورت می گیرد. در مرحلۀ انقباض بطن ها، خروج خون از این حفرات قلبی، 

به کمک انقباض آن ها انجام می شود.

4 در مرحلۀ انقباض دهلیزها خون واجد اکسیژن به هر دو بطن وارد می شود. 

0506 
3

نقطۀ A مربوط به مرحلۀ استراحت عمومی است. در مرحلۀ استراحت عمومی قلب، 

دریچه های دولختی و سه لختی باز هستند و خون دهلیزها به درون بطن ها می ریزد.

 بررسی سایر گزینه ها

1 بخش مشخص شده مربوط به انقباض بطن ها می باشد ولی طویل ترین مرحلۀ 

چرخۀ ضربان قلب، مرحلۀ استراحت عمومی است. 

2 نقطۀ D، بخشی از مرحلۀ استراحت عمومی است و در آن امکان ورود خون به 

سرخرگ آئورت وجود ندارد. 

4 دقت کنید که در نقطۀ A، دهلیزها در حال انقباض هستند. 

 در نقطه ای از منحنی زیر که با عالمت سؤال مشخص گردیده، ............ .

؟

(S)

(Q)

(    )R

(T)
(P)

1( دهلیز ها خود را برای انقباض آماده می کنند

2( همۀ حفرات قلب درحال استراحت می باشند

3( مانعی برای خروج خون از دهلیز راست وجود دارد

4( مانعی برای خروج خون از بطن چپ وجود دارد

درحال  بطن ها  و  انقباض  حال  در  دهلیزها  شده،  داده  نشان  نقطۀ  در   4
استراحت هستند. لذا دریچه های سینی بسته بوده و مانعی برای خروج خون 

از بطن ها وجود دارد.

0507 
1  

سمت به قلب  از را خون که رگهایی تمامی انسان  در میگه؟ چی  سؤال  

بافتهایمختلفبدنهدایتمیکنند،شاملمویرگهاوسرخرگهایکوچک

رگهستند. وبز

بافت  در  بین سلولی  فضای  دارند.  پوششی  بافت  الیه  یک  خونی  رگ های  تمامی 

بافت  یاخته های  زیر  در  نزدیک اند.  یک دیگر  به  یاخته ها  و  است  اندک  پوششی 

پوششی غشای پایه قرار دارند. غشای پایه ساختاری غیرزنده است که از شبکه ای 

از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی تشکیل شده است.

 بررسی سایر گزینه ها

برابر جریان خون مقاومت  باریکی دارند و در  تنها سرخرگ های کوچک دهانۀ   2

دارند و این عبارت در رابطه با مویرگ ها و سرخرگ های بزرگ صادق نیست.

سرخرگ های کوچکسرخرگ های بزرگ

کم تربیشترمیزان الیۀ کشسان نسبت به قطر رگ

بیشترکم ترنسبت ماهیچه های دیواره به قطر رگ

بیشترکم ترمقاومت در برابر جریان خون

بیشترکم تر میزان نقش در تنظیم جریان مویرگ ها

کم تربیشترنقش در ایجاد نبض

نقش  خود  انبساط  و  انقباض  با  سرخرگ ها(  تمامی  )نه  کوچک  سرخرگ های   3

اصلی را در تنظیم جریان خون مویرگ ها بر عهده دارند.

افزایشسوختوساز

بافتهایبدن

و CO2 افزایشتولید

O2 افزایشمصرف

سرخرگهای افزایشقطر

کوچک)انبساط(

افزایشجریانخون

آنمحل در

4 خارجی ترین الیه در سرخرگ ها و سیاهرگ  ها نوعی بافت پیوندی است. رشته های 

پروتئینی در فضای بین سلولی بافت پیوندی قابلیت کشسانی دارند؛ اما در مویرگ ها 

این گونه نیست.

انواع رگ های خونی

مویرگسیاهرگسرخرگ

بافت پوششی

غشای پایه

بافت ماهیچه ای

بافت پیوندی

خیلی کمکمزیادمقاومت در برابر فشار خون


